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Summary

VAT fraud has been a problem since the introduction of the European Union in 1973. This paper 

deals with a particular kind of VAT fraud – the VAT carousel.

A VAT carousel involves three or more companies: A Missing Trader, which is a company created 

for the purpose of amassing a large VAT debt, and one or more Brokers, who buys from the miss-

ing trader, and sells the goods on to the final link in the trade chain.

In this chain, the missing trader and the final link are both willing participants in the VAT carousel, 

while the brokers may or may not know of their participation in the carousel.

As the missing trading is not paying VAT it can sell the goods much more cheaply than on the free 

market. This will also benefit the Broker and the final link in the chain. When the authorities try to 

collect the owed VAT from the missing trader, the missing trader will file for bankruptcy, leaving 

the authorities with VAT loss.

VAT carousels are a problem for both the EU as a whole, and for the individual countries. Legislat-

ive efforts have been introduced in order to combat the problem. In Denmark, recent legislative 

changes have enabled the authorities to demand liability from unwilling participation in VAT ca-

rousels in cases of negligence.

In order to prevent unwilling participation in VAT carouses, companies have a number of options.

Firstly, companies ought to make sure that their business partners are in fact who they claim to be. 

In order to do this, a company might check addresses, web pages, and public registers such as the 

VAT register.

Secondly, a company should be aware of any irregularities in dealings with their business partners. 

Irregularities in payment or shipping might be indicators of fraud.

Likewise, it might be wise to make sure that any personal contacts are in fact known by one’s busi-

ness partners. In relation to this, a company should beware if a contact insists on meeting away 

from the business partner’s address.
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1. Indledning

Momssvig kan være mange forskellige ting, og beløbene der bliver svindlet for kan variere meget. 

Svindlen kan række fra den lille handlende får små fordele ud af ikke at afregne moms korrekt, til 

virksomheder der svindler for millioner. 

Momssvigen opstår når virksomheder forsøger at misbruge momssystemet ved ikke at afregne 

momsen som de burde. Der er dog ikke noget forkert i at virksomheder ser momsen som værende 

en omkostning som skal være så lille som mulig, og dermed bruger reglerne til at minimere 

momsen så meget som muligt.1 

En form for momssvig er de såkaldte momskarruseller2, hvor der ofte bliver svindlet i millionklas-

sen. Momskarrusellerne begyndte for alvor at dukke op efter EU i 1993 åbnede grænserne for det 

indre marked. Dette gjorde at grænseoverskridende handler mellem EU-landene blev momsfrie. In-

den grænserne blev åbnet foregik der også momssvindel på tværs af grænserne. Det var især guld 

der blev brugt til svindlen – helt tilbage i 1984 fik England en særordning med EU for at prøve at 

komme svindlen med guld til livs.3 Efter åbningen af grænserne i 1993 steg svindlen med guld, der 

også indgik i momskarrusellerne. I 2000 blev guld derfor som hovedregel fritaget for moms for at 

prøve at stoppe problemerne med svindlen.4 

Svindlen med guld er stort set stoppet i dag, men momskarruselsvindlen har bredt sig til andre vare-

grupper, især mobiltelefoner og computerudstyr.5 

Den første momskarruselsag blev opdaget i Danmark i 1995. Sagen bliver kaldt for Skrotsagen fra 

Maribo, da der blev svindlet med handlen med jern- og aluminiumskrot. Den danske stat blev alene 

i denne sag unddraget for ca. 100 mio. kr.6 I 2007 blev bagmændene bag den hidtil største sag – Gul 

Feber – i Danmark dømt. Svindlerne begik svindel for 180 mio. kr. alene i denne sag.7

Siden den første sag kom frem i Danmark er der dukket mange flere sager op løbende, og problemet 

forsætter. Fra 1998 til 2001 skønnes det at den danske stat led et tab på ca. 800 mio. kr. Fra 2001 til 

2004 var der ganske få sager i Danmark, men problemet er senere blusset op igen, da andre lande 

har skærpet reglerne på området og svindlerne har fundet nye metoder som bl.a. involverer tred-

1 Moms og realitetsgrundsætning + C-255/02 Halifax præmis 73
2 Se definition senere i opgaven afsnit 2.5
3 Momssvig med guld som handelsvare
4 Momssvig med guld som handelsvare
5 Momskarruselsvig – hvor langt kan man gå...?
6 Momskarruselsvig med ydelser
7 Bagmandspolitiet jagter beskidte penge
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jelande. Det skønnes at der er lidt et yderligere tab på ca. 200 mio. kr. fra 2004 til 2006.8 Momskar-

ruseller er ikke kun et problem der ses i Danmark, men i hele EU. Der forlægger ikke nogle speci-

fikke tal for hvor meget tabet er alene for momskarruseller i EU, men det estimeres at der årligt er et 

tab på op til 750 mia. kr. i EU-landene på grund af generel momssvindel.9

Idet at tabene er så store og svindlen med momskarruseller er stigende har både Danmark og EU 

øget deres fokus på at forhindre svindlen. I både Danmark og EU er der blandt andet foretaget lov-

mæssige ændringer, og der bliver givet informationer til virksomhederne om at de skal udvise større 

forsigtighed og øge opmærksomheden på området. I og med at der er kommet øget fokus på svind-

len fra myndighedernes side er der dog sket en udvikling i svindlen. Den spreder sig blandt andet til 

andre brancher og varetyper, og der er nu også set svindel hvor lande udenfor EU er involveret.10 

8 LFF2005-2006.1.45: Bemærkninger til lovforslaget afsnit 2.2.1
9 Momskarruseller svinger lystigt videre
10 Momskarruseller er oppe i tiden - igen
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1.1 Problemformulering

Når virksomheder sælger varer og ydelser, skal de ifølge momsloven som hovedregel betale moms 

af salget. Til gengæld opnår de typisk også et momsfradrag, når de køber varer og ydelser fra andre. 

Dette gør, at momsen i princippet er neutral. Det er dog ikke alle ydelser og transaktioner, der er på-

lagt moms. Enkelte er ifølge momsloven momsfritaget. 

Nogle vælger at misbruge systemet, således at de opnår økonomiske fordele ved det, og dermed 

begå momssvig. Da der er mange forskellige muligheder for at begå momssvig, har jeg i denne op-

gave afgrænset mig til at kigge nærmere på de såkaldte momskarruseller. 

Jeg vil vurdere om det er muligt at finde nogle indikationer på svindel eller uregelmæssigheder som 

virksomhederne bør være opmærksomme på, således at de ikke ufrivilligt bliver involveret i en 

momskarrusel. 

Hovedspørgsmålet for opgaven vil derfor være:

• Hvad kan en virksomhed gøre for at sikre sig mod ufrivilligt at blive indblandet i en mom-

skarrusel?

o Er der indikationer på svindel eller uregelmæssigheder, som virksomhederne bør være 

ekstra opmærksomme på når de indleder/har et samarbejde med en anden virksomhed?

For at undersøge dette vil jeg bl.a. besvare nedenstående spørgsmål:

o Hvad skal en virksomhed gøre for at sikre sig at betingelserne for momsfrit salg til virk-

somheden i andre EU-lande er opfyldt? 

Hvis en virksomhed er blevet involveret i en momskarrusel er det relevant at vurdere, hvad de kun-

ne have gjort anderledes for at sikre sig mod svindel eller om de havde gjort nok for at forsøge at 

undgå at blive involveret. Opgavens andet spørgsmål er derfor: 

• Hvis en virksomhed i god tro er blevet involveret i en momskarrusel, har de så gjort nok til 

at undgå de økonomiske konsekvenser, i form af solidarisk hæftelse, det kan få?
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1.2 Afgrænsning

Denne opgave vil som nævnt komme til at omhandle momskarruselsvig. Andre former for moms-

svig vil formentlig blive nævnt i løbet af opgaven, men vil ikke blive uddybet nærmere. 

Opgaven vil blive lavet ud fra den danske lovgivning der er indenfor momsområdet og dermed også 

ud fra EUs momssystemdirektiv11. Jeg vil i opgaven derfor ikke komme nærmere ind på andre lan-

des lovgivning, men da der er tale om internationale handler vil denne alligevel komme naturligt 

med på nogle områder. 

1.3 Metode

Denne opgave vil blive lavet ud fra en teoretisk indgangsvinkel. I opgaven vil der blive brugt kvali-

tative oplysninger primært bestående af love og domme på området. 

Opgavens opbygning vil bestå af dette indledende afsnit hvori opgavens indledning, problemformu-

lering m.v. er samlet. Afsnit 2-4 er forklarende afsnit. Disse afsnit har til formål at beskrive, fortol-

ke, analysere og vurdere spørgsmålene stillet i problemformuleringen. I løbet af opgaven vil de en-

kelte hoved- og delafsnit blive rundet af med en sammenfatning i det omfang det synes at være rele-

vant at give læseren et overblik til senere brug for hovedkonklusionen. 

Afsnit 2 omfatter teorien i opgaven og er af deskriptiv karakter. Afsnittet har til hensigt at give en 

kort beskrivelse af momssystemets opbygning i Danmark. Det er endvidere hensigten at give et 

overblik over EUs betydning på momsområdet, da momssystemet i Danmark er bygget op omkring 

momssystemdirektivet. Afsnittet vil desuden beskrive momsreglerne for international handel, da det 

er disse regler der bliver udnyttet i momskarruseller. I afsnittet vil det også blive defineret hvad 

momskarruseller er, og til sidst i afsnittet vil de tiltag der er taget i den danske lovgivning for at for-

søge at forhindre momskarruseller, blive gennemgået. 

Efter denne gennemgang er afsnit 3 udarbejdet med henblik på at besvare spørgsmålene stillet i pro-

blemformuleringen. Afsnittet har til hensigt at give læseren et indblik i hvad en godtroende virk-

somhed kan gøre for at undgå ufrivilligt at blive involveret i en momskarrusel. Endvidere vil afsnit-

tet vurdere om der er noget en godtroende virksomhed kan gøre for at sikre sig mod at blive invol-

veret i en momskarrusel. Hvis det dog alligevel skulle ske kan det få økonomiske konsekvenser for 

virksomheden, og der vil til sidst i afsnittet blive set på disse konsekvenser. 

11 Rådets direktiv nr. 2006/112 af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem
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I afsnit 4 vil opgavens hovedkonklusion fremgå og denne vil give svar på spørgsmålene stillet i pro-

blemformuleringen. 

Den anvendte data er primært af sekundær karakter herunder momslovgivning i henholdsvis Dan-

mark og EU samt praksis i form af afgørelser fra de danske instanser samt afgørelser fra EF-Dom-

stolen. Disse afgørelser vurderes til at have en høj grad af objektivitet og troværdighed. Endvidere 

består den sekundære data af udvalgte bøger samt anden udvalgt litteratur der ligeledes vurderes til 

at have en væsentlig troværdighed. 

1.4 Kildekritik

Den litteratur jeg har benyttet i denne opgave er fundet via søgninger på internettet, Copenhagen 

Business Schools bibliotek og bøger jeg har benyttet i forbindelse med mit studie. 

Endvidere har jeg benyttet mig af forskellige artikler som kan være farvet af forfatternes syn på 

momssvindel, men når disse er anvendt vil det fremgå når det er forfatterens egen mening der frem-

føres.

1.5 Forkortelser

I løbet af opgaven vil der forekomme forskellige forkortelser. De ofte benyttede vil jeg forklare her:

• Ved henvisning til artikler i EF-traktaten vil det fremgå ved at der står art. XX EF. 

• Ved henvisning til artikler i EU-traktaten vil det fremgå ved at der står art. XX EU. 

• EF-domstolen: Domstolen

• Momsloven: ML 

• Momssystemdirektivet: MD
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2. Teori og praksis omkring momskarruseller

2.1 Momsens udvikling i Danmark frem til 2008

I det følgende afsnit vil jeg kort beskrive hvordan momssystemet i Danmark er opbygget. I afsnittet 

vil der blive redegjort for udviklingen i lovgivningen på momsområdet, og der vil blive lagt vægt på 

udviklingen indenfor bekæmpelse af momssvig. 

2.1.1 Momsloven

I Danmark har juridiske og fysiske personer der driver virksomhed med salg af varer og tjenestey-

delser siden 1967 været omfattet af Lov om merværdiafgift12, hvilket er den officielle titel. I daglig 

tale bliver loven kaldt for momsloven, og denne benævnelse vil jeg derfor benytte i denne opgave. 

I den første momslov var der regler om at alle varer og enkelte tjenesteydelser, som specifikt var 

nævnt i den daværende momslov, skulle pålægges moms. I 1973, da Danmark indtrådte i EF-samar-

bejdet, blev momsen i Danmark ændret fra at være en national afgift, til også at skulle følge de reg-

ler som EF havde på momsområdet. Da EF i 1978 indførte 6.momsdirektiv13 blev Danmark derfor 

nødt til at foretage nogle grundlæggende ændringer i momsloven. Den største ændring blev at alle 

ydelser blev momspligtige medmindre de specifikt blev nævnt i loven som værende momsfrie. Dan-

mark valgte dog på dette tidspunkt ikke at harmonisere momslovens struktur med de bagvedlig-

gende EU-bestemmelser, hvilket også betød at flere af Danmarks regler var i strid med EUs bestem-

melser.14 

I 1993 trådte EUs indre marked i kraft og Danmark gennemførte derfor i 1994 en større lovrevision. 

Dette medførte at Danmark på stort set alle områder harmoniserede momslovens struktur og termi-

nologi med de bagvedliggende EU-regler således at momsloven ikke længere var i strid med EU-

bestemmelserne.15 

Der er løbende sket ændringer i momsloven bl.a. for at forsøge at bekæmpe momssvig. I 1999 blev 

momsloven § 81 udvidet med stk. 4 og 5 som omhandler udstedelse af urigtige fakturaer og moms-

hæleri.16 I 2000 blev straffeloven § 289 som bl.a. omhandler skattesvig udvidet til også at omfatte 

12 ML § 1
13 Rådets 6. Direktiv (77/388/EØF)
14 Momsloven med kommentarer s. 13
15 Momsloven med kommentarer s.14
16 For nærmere forklaring se afsnit 2.6.2.1 og 2.6.2.2
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grov momssvig.17 I 2006 blev det indført at virksomheder, der deltager i en momskarrusel, kan risi-

kere at komme til at hæfte solidarisk for den unddragne moms.18 

2.1.2 6.momsdirektiv og momssystemdirektivet 

I 1978 indførte EF 6. momsdirektiv. Ideen med direktivet var at harmonisere momsreglerne med-

lemslandene imellem. EF ønskede at skabe mere lige konkurrenceforhold, samt sørge for at de bi-

drag de enkelte medlemslande betalte til EF via momsen skulle blive mere retfærdigt fordelt.19 

Den 1. januar 2007 trådte momssystemdirektivet, en ændret udgave af 6.momsdirektiv, i kraft. 

Momssystemdirektivet blev indført for at gøre 6.momsdirektiv mere overskueligt og sprogligt for-

ståeligt. Samtidig blev der indført en række ændringer på forskellige områder. Det nye direktiv aflø-

ste dermed 6.momsdirektiv. 

Ideen bag momssystemdirektivet er stadig, at der skal ske en harmonisering af medlemslandenes 

lovgivning på området, og målet er at der altid skal betales moms i det land hvor leverandøren er 

etableret. Målet er dog ikke nået endnu og i dag er grundprincippet at momsen skal betales i det 

land hvor varen eller ydelsen forbruges.20 Grunden til at målet ikke er opnået er at medlemslandene 

stadig har forskellige momssatser og derfor vil det være konkurrenceforvirrende at lave harmonise-

ringen..21 Eksempelvis har Danmark og Sverige de højeste momssatser i EU på 25 %, mens lande 

som Cypern og Luxembourg har de laveste momssatser på 15 %.22 I momssystemdirektiver er det 

fastsat at momssatserne i medlemslandene ikke må være under 15 %.23  

Udover momssystemdirektivet er der diverse andre direktiver som er med til at skabe den fælles 

lovgivning på momsområdet. Der er bl.a. det 8.momsdirektiv og det 13.momsdirektiv, som ligele-

des har regler indenfor momsområdet.

2.2 EUs betydning på momsområdet

I dette afsnit vil jeg se på hvilke retskilder der er i EU samt se på forholdet mellem EU-retten og 

den nationale ret. Dette vil jeg gøre, da EU-retten har stor betydning for hvordan forholdene på 

momsområdet i Danmark er. Bl.a. er momsloven bygget op omkring et EU-direktiv og de domme 

17 For nærmere forklaring se afsnit 2.6.2 
18 For nærmere forklaring se afsnit 2.6.4 
19 Moms 1, s.11
20 Momsloven med kommentarer, s.16
21 Moms 4, s.10
22 VAT Rates Applied in the Member States of the European Community 
23 MD art. 97

12



der bliver afgjort ved EF-domstolen har ligeledes betydning i Danmark for hvordan loven skal for-

tolkes. 

2.2.1 EU-rettens kilder 

EU-rettens kilder har ligesom de danske retskilder et hierarki. Retskilderne i EU bliver som regel 

opdelt i primær og sekundær fællesskabsret. Den primære fællesskabsret, som er traktatgrundlaget, 

er blevet til ved medlemslandenes arbejde. Den sekundære fællesskabsret er de retsakter som fæl-

lesskabets institutioner udarbejder og udsteder.24 

2.2.1.1 Den primære fællesskabsret - EF-traktaten og EU-traktaten

I EU-retten er traktaterne den primære fællesskabsret og dermed den grundlæggende retskilde. 

Traktaterne er EF-traktaten, som trådte i kraft i 1958 og EU-traktaten, som trådte i kraft i 1993. 

De to traktater er rammetraktater. Det vil sige, at traktaterne indeholder de regler, som angiver de 

primære formål med fællesskabet samt de generelle principper, som fællesskabet bygger på. Endvi-

dere indeholder de kompetencenormerne som EUs institutioner er blevet tildelt og skal følge samt 

de grundlæggende pligtnormer i EF-traktaten.25 

2.2.1.2 Den sekundære fællesskabsret

Det er EUs institutioner der udarbejder og udsteder den sekundære fællesskabsret, som består af de 

fem retsakter, forordninger, direktiver, beslutninger, henstillinger og udtalelser, der er nævnt i art. 

249 EF. 

Forordninger

Forordninger er en af de tre bindende retsakter som EUs institutioner kan udstede. Disse er umid-

delbart gældende26 for alle borgere og virksomheder i de enkelte medlemslande. Det er ikke nød-

vendigt for de enkelte medlemslande at implementere forordningerne før de er gældende, idet for-

ordningerne skal benyttes i den form de udgives i.27 Yderligere er de bindende i alle deres enkelthe-

der.28 Der skal kun ske offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende (EF-tidende) for at 

24 EU Ret, s.127
25 EU Ret, s.128
26 Se endvidere forklaring i afsnit 2.2.3.1
27 EU-ret i kontekst, s.341
28  Art. 249 EF, 2.led
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den bindende virkning træder i kraft overfor borgere og virksomheder. Selvom der sker en for sen 

offentliggørelse vil det ikke medføre at forordningen bliver erklæret for ugyldig. 29

Direktiv 

En anden bindende retsakt EUs institutioner kan udstede er direktiver. Direktiver er bindende for 

medlemslandene med hensyn til det mål det sigter mod, men det er ikke bindende med hensyn til 

hvilken form eller midler, som medlemslandene skal anvende for at nå det tilsigtede mål.30 Det er de 

nationale myndigheder i de enkelte lande som skal sørge for at direktiverne bliver korrekt imple-

menteret i den nationale lovgivning. 

Dette er tilfældet ved momsreglerne i EU da de er gennemført via momsdirektiver. Dette kan med-

føre at der opstår forskelle i fortolkningen af reglerne mellem de enkelte lande, hvilket gør at det er 

svært at sikre en fuldstændig harmonisering af momsreglerne EU-landene imellem. De enkelte lan-

de har stadig en vis frihed til at fastsætte enkelte nationale bestemmelser på momsområdet indenfor 

en vis grænse hvilket også gør det svært at sikre en fuldstændig harmonisering, Det egentlige mål 

med de fælles momsregler i EU.31

Hvis direktiver er rettet til alle medlemslandene skal disse offentliggøres i EF-tidende for at opnå 

den bindende virkning.32 Disse direktiver træder i kraft på den dato, som er fastsat i direktivet eller 

20 dage efter at offentliggørelsen af direktivet er sket, hvis der ikke er fastsat nogen dato. De andre 

direktiver der udstedes skal tilkendegives for dem de er rettet til samt de offentliggøres i EF-tidende 

for at give information til de andre medlemslande. 33

Beslutninger

Den tredje og sidste bindende retsakt er beslutninger. Disse beslutninger bliver rettet direkte til 

f.eks. et medlemsland, en borger eller virksomhed. Beslutningerne er kun bindende overfor dem 

som beslutningen er rettet til, og de er ligesom forordninger gældende i alle deres enkeltheder.34 De 

beslutninger som er rettet til borgere eller virksomheder skal de nationale domstole og administrati-

ve myndigheder ligge til grund for deres afgørelse, da beslutningerne er umiddelbart anvendelige.35 

29  EU Ret, s.138
30  Art. 249 EF, 3.led
31 Moms 1, s.11
32  Art. 254 EF
33 EU Ret, s.139
34  Art. 249 EF, 4.led
35 EU Ret, s.139
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Henstillinger og udtalelser

Henstillinger og udtalelser er de ikke-bindende retsakter EUs institutioner kan udstede.36 En henstil-

ling vil som regel blive udstedt på institutionernes eget initiativ. En udtalelse er som regel et svar på 

en henvendelse eller et led i en bestemt procedure.37 

2.2.2 Retspraksis

I EU findes der forskellige domstole som bl.a. er Domstolen, Retten i Første Instans og Revisions-

retten. På momsområdet har kun Domstolen betydning, og er derfor den eneste der vil blive beskre-

vet nedenfor. 

Domstolen er den dømmende magt i EU. Den skal værne om EUs lov og ret ved at fortolke og 

anvende fællesskabstraktaterne og den heraf afledede ret og dermed sikre at fællesskabstraktaterne 

bliver overholdt.38 Domstolen har også kompetence til at prøve lovligheden af de retsakter og be-

slutninger der bliver vedtaget i Fællesskabet.39 Domstolen tager sig af traktatbrudsager, annulla-

tionssøgsmål, præjudicielle afgørelser, udtalelser ang. traktatindgåelse med tredjeland, passivitets-

søgsmål, erstatningssager, personalesager og voldgiftssager.40 

På momsområdet træffer Domstolen præjudicielle afgørelser.41 De præjudicielle afgørelser er bl.a. 

spørgsmål om fortolkning af EF-traktaten samt gyldigheden og fortolkningen af retsakter der er ud-

stedt af Fællesskabets institutioner.42 Det er et samarbejde mellem Domstolen og de nationale judi-

cielle organer hvor Domstolen hjælper de nationale domstole med at anvende EU-retten rigtigt i den 

nationale ret.43 Det vil sige at Domstolen ikke er et alternativ til de nationale domstole. 

På momsområdet har de nationale domstole mulighed for at stille spørgsmål om hvordan momssy-

stemdirektivet skal fortolkes. Det er dem, der har den dømmende magt i medlemslandene, der kan 

stille præjudicielle spørgsmål til Domstolen, og alle de nationale retsinstanser har denne mulighed. 

Det har derfor ingen betydning hvilken placering den pågældende retsinstans har i det nationale 

domstols- og myndighedshierarki.44 Det er dog nødvendigt at den pågældende ret har en verserende 

36  Art. 249 EF, 5.led
37 http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/retsakter/ef/  
38 Art. 220 EF
39 Art. 230 EF
40 Art. 226-239 EF
41 Art. 234 EF, stk. 1
42 EU Ret, s. 108
43 Art. 234 EF
44 EU Ret, s.109
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sag i gang.45 Den sidste domstolsinstans har ligeledes en pligt til at stille præjudicielle spørgsmål for 

Domstolen hvis den behandler en sag hvor fællesskabsretten skal fortolkes.46 

Afgørelserne fra Domstolen har, ligesom afgørelser fra de danske domstole, en præjudikatværdi. I 

Danmark bliver det offentliggjort i afgørelserne om de er truffet enstemmigt eller om der var uenig-

hed blandt dommerne. Dette er i Danmark med til at afgøre hvor høj præjudikatværdien afgørelser-

ne har. De domme, der er afgjort ved enstemmighed har den højeste præjudikatværdi.47 I EU bliver 

det ikke offentliggjort om der var enighed eller ej og der kan derfor ikke skelnes mellem hvor høj 

præjudikatværdien den enkelte afgørelse har.48

Domstolen henviser ofte til tidligere praksis i sine afgørelser, men den er ikke bundet af den tidlige-

re praksis og kan frit ændre sine afgørelser i forhold til tidligere.49

Domstolens afgørelser har stor betydning overfor de nationale domstole, hvis disse skal afgøre 

sager som har med EU-retten at gøre. Dette skyldes at de nationale domstole er forpligtet til at rette 

sig efter de afgørelser som Domstolen afgiver50. 

2.2.2.1 Generaladvokaterne

Udover Domstolens afgørelser er der otte generaladvokater, som kommer med deres forslag til 

hvordan forskellige sager skal afgøres. Generaladvokaterne kommer således også med forslag til af-

gørelser på momsområdet når der bliver stillet præjudicielle spørgsmål fra de nationale domstole. 

Disse forslag indeholder ofte teoretiske diskussioner og inddrager mere litteratur og komparativ ret 

end Domstolen gør ved sine afgørelser. Udtalelserne har ingen retskildeværdi men i og med at gene-

raladvokaterne inddrager mere diskussion, og lignende, kan udtalelserne være med til at give et godt 

indtryk af problemstillingerne og modstående synspunkter på områder hvor retsstillingen stadig er 

uklar.  

2.2.3 Forholdet mellem EU-ret og national ret

Som nævnt er der i EU-retten forskellige retsakter og traktater, som har betydning for medlemslan-

dene. Det er dog forskelligt hvilke retsakter og traktater der har direkte virkning overfor medlem-

slandene. Dette vil der i det nedenstående blive set på, og der vil blive set på hvordan retsakterne 
45 Art. 234 EF, stk. 2
46 Art. 234 EF, stk. 3
47 Erhvervsjura, s.101
48 EU Ret, s.160
49 EU Ret, s.161
50  Art. 10 EF + C-465/93 Atlanta 
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skal fortolkes i forhold til den nationale lovgivning. Endvidere vil EU-rettens forrang i forhold til 

den nationale lovgivning blive gennemgået.  

2.2.3.1 Direkte virkning

Direkte virkning, som også bliver kaldt umiddelbart anvendelighed, betyder at EUs retsakter får be-

tydning for medlemslandene uden at der sker en omskrivning eller implementering af retsakten i 

den nationale lovgivning.51 

Traktatbestemmelser, forordninger og beslutninger

Blandt de bestemmelser, der har direkte virkning overfor den nationale ret findes traktatbestemmel-

serne. Disse bestemmelser har både direkte virkning i forholdet mellem en borger eller virksomhed 

og et medlemsland, samt forholdet borger og virksomhed imellem. 

Når der sker en ratificering af traktatbestemmelserne skal den offentliggøres i EU-tidende. Når of-

fentliggørelsen er sket, er ændringerne automatisk en del af fællesskabsretten. Hverken medlem-

slandene eller fællesskabet skal foretage sig noget, da der ikke skal ske implementering af traktatbe-

stemmelserne i den nationale lovgivning. 

Udover traktatbestemmelserne har forordninger og beslutninger også direkte virkning.52 Forordnin-

ger skal også altid anvendes i deres EU-retlige form. Grunden til at de ikke må implementeres i de 

nationale bestemmelser er, at der kan ske misforståelser og meningen kan gå tabt hvis der sker om-

skrivning eller genudsendelse af forordningen.53 

Retsakterne skal opfylde nogle betingelser for at have direkte virkning. Betingelserne er fastsat via 

domspraksis, og første gang Domstolen fremsatte disse var i sagen Van Gend en Loos54. 

Betingelserne er at retsakterne skal være klare og præcise for at have direkte virkning. Dette betyder 

bl.a. at der ikke må være tilknyttet noget forbehold til retsakten. Endvidere må retsakten ikke give 

de nationale myndigheder nogen valgmuligheder, og der ikke må være nogen skønsmæssig udform-

ning af retsakten. Til sidst må retsakten heller ikke være betinget af at der senere hen skal ske ud-

stedelse af nye EU- eller nationale retsakter.55 

51 EU-ret i kontekst, s. 342
52  Art. 249 EF 2. led og 4. led
53 EU-ret i kontekst, s. 341
54 Sag nr. 26/62
55 EU-ret i kontekst, s. 345
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Direktiver

Direktiver har i modsætning til ovenstående retsakter ikke direkte virkning. Direktiver skal imple-

menteres i den nationale lovgivning af de nationale myndigheder for at have virkning.56 Derfor er 

der i direktiver fastsat en dato for hvornår dette senest skal ske. 

Hvis et direktiv ikke er blevet implementeret inden denne frist, eller er blevet forkert implementeret, 

kan direktivet alligevel få direkte virkning overfor myndighederne. Domstolen har taget stilling til 

dette i Becker-sagen57, hvori det er blevet bestemt at private kan påberåbe sig et direktiv overfor sta-

ten. Dog skal teksten i direktivet, ligesom i ovenstående retsakter, være klar og præcis før det kan 

opnå at få direkte virkning. 

I Marshall-sagen58 har Domstolen afsagt dom om at et medlemsland ikke kan påberåbe sig et direk-

tiv overfor en privat selvom ovenstående betingelser er opfyldt. Dette skyldes at det er myndighe-

dernes eget ansvar at sørge for at direktivet bliver implementeret til tiden og korrekt. 

2.2.3.2 EU-konform fortolkning

Hvis der er en konflikt mellem en bindende, ikke direkte anvendelig fællesskabsregel og en national 

regel, har de nationale dommere en forpligtelse til at forsøge at skabe normharmoni mellem EU-

reglerne og de nationale regler. Dette kaldes for EU-konform fortolkning.59 Hvis en dommer f.eks. 

skal tage stilling i en sag hvor fællesskabsretten skal inddrages og de fællesskabsretlige regler der 

skal bruges strider mod den nationale lovgivning, er det dommerens pligt at skabe normharmonien 

ved at ændre og omfortolke den opfattelsen af den nationale ret. 

Domstolen har i flere sager taget stilling til spørgsmålet omkring pligten til en EU-konform fortolk-

ning, og der er primært taget stilling til fortolkningen af direktiver. 

Selvom der primært er taget stilling til fortolkning af direktiver, henviser Domstolen i de fleste 

sager både til art. 249 EF stk. 3, som henviser direkte til direktiver samt til art. 10 EF, som gælder 

for alle retsakter. Derfor må det antages at pligten til en EU-konform fortolkning også gælder for de 

andre retsakter i EU.60  

Selvom direktiver ikke har direkte virkning overfor private, har Domstolen alligevel udtalt at de na-

tionale domstole stadig har pligt til en EU-konform fortolkning af direktiver i forbindelse med den 
56 Art. 249 EF 3.led
57 Sag nr. 8/81
58 Sag nr. 152/84
59 EU Ret, s.190
60 EU Ret, s. 192
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nationale ret, selv om sagen er mellem to private61, eller en privat der anlægger sag mod det offentli-

ge62. 

Hvis sagen derimod  er en sag hvor det offentlige har lagt sag an mod en privat, er der ingen pligt til 

en EU-konform fortolkning ifølge sagen Kolpinghuis63 samt de forenede sager Berlusconi64. 

2.2.3.3 EU-rettens forrang

Domstolen har i flere tilfælde udtalt at fællesskabsretten har forrang i forhold til den nationale lov-

givning i de enkelte medlemslande. Dette blev på EU-plan for første gang fastslået af Domstolen i 

1964 i Costa/ENEL-sagen65. 

Det er stadig kun via Domspraksis at princippet er fastsat, og er ikke nævnt i nogle af traktaterne. 

Der var forslag om at det skulle med i Forfatningstraktaten 2004, men denne blev nedstemt af 

Frankrig og Holland. 

Efterfølgende er forslag til Lissabon-traktaten kommet, og der er i denne er der ikke noget forslag 

om forrang af EU-retten. Der ligger dog en erklæring til traktaten hvori der står at Domstolens prak-

sis stadig er gældende selvom der ikke står noget direkte i traktaten om forrang.66  

I Costa/ENEL sagen tog Domstolen kun stilling til traktatbestemmelsernes forrang men efterføl-

gende har Domstolen taget stilling til at det i hvert fald efter dens opfattelse er de bindende EF-reg-

ler med direkte virkning som har forrang. 

Derudover har Domstolen i Bellone-sagen67 og Ruiz Bernáldez-sagen68 taget stilling til de bindende, 

men ikke direkte anvendelige, retsakter, og deres forrang for nationale regler. De to sager viser, at 

hvis et direktiv er fejlimplementeret eller for sent implementeret skal de nationale domstole stadig 

undlade at anvende nationale regler der strider imod disse regler. Endvidere har Domstolen i Gri-

maldi-sagen69 fastslået at de nationale domstole skal tage ikke-bindende EU-ret i betragtning i deres 

fortolkning når de bliver forelagt en sag hvori EU-retten skal inddrages. Domstolen fastslog endvi-

dere i Kreil-sagen i 199870 at fællesskabsretten har forrang over al national ret, hvilket inkluderer 

61 Sag 79/83 Dorit Harz og C-397/01-C-403/01 Pheiffer 
62 Sag 14/83 Colson/Kamann
63 Sag 80/86
64 C-387/02+C-391/02+C-403/02
65 Sag nr. 6/64
66  http://www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/traktat/Lissabontraktaten/ og ”Lissabon-traktaten: Erklæring om forrang 
nr. 17”
67 C-215/97
68 C-129/94
69 Sag nr. 322/88
70 C-285/98
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grundlovene i de enkelte medlemslande. I sagen fastslog Domstolen at ligebehandlingsdirektivet 

havde forrang over den tyske grundlov.

Fællesskabsrettens forrang betyder at de nationale domstole skal benytte EU-reglerne, hvis disse 

findes, i stedet for de nationale regler. Det betyder også at de nationale domstole ikke må benytte 

nationale regler som strider mod EU-reglerne. Det vil sige at momssystemdirektivet har forrang 

over momsloven hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål. Danmark er f.eks. blevet dømt af Domstolen 

for at indføre Ambi-loven som var i strid med det 6. momsdirektiv, og dermed ugyldig.71

I EU er der endvidere nogle grundlæggende rettigheder. Disse skal respekteres internt i EU-retten, 

men har også betydning for den nationale ret. Betydningen rækker dog kun til de retsområder hvor 

der i forvejen findes EU-regulering. På de områder hvor der ikke findes EU-regulering, er der ingen 

fællesskabsretlig pligt til at den nationale lovgivning skal fortolkes i overensstemmelse med EUs 

grundrettigheder. Dette har Domstolen fastslået i Cinéthéque72, Demirel73 og i den irske sag om 

abort74. 

2.2.4 Retsgrundsætninger 

Inden for EU-retten er der nogle fundamentale retsregler, som også bliver kaldt for almindelige rets-

grundsætninger eller almindelige principper. Disse retsgrundsætninger og principper har i mange år 

haft stor betydning i domspraksis. I EU-retten sker der ofte en kodificering af disse almindelige 

retsgrundsætninger og almindelige principper, som betyder at de går fra at være lavt objektiverede 

retskilder (forholdets natur eller domspraksis) til at være traktatregulerede.75  

Retsgrundsætning/princip Beskrivelse
Legalitetsprincippet • Princippet står i art. 5 EF: EU må kun handle indenfor de ram-

mer/kompetencer, som de er blevet tildelt via traktaten. Hvis 

en kompetence ikke er blevet tildelt EU forbliver den hos 

medlemslandene. 

• Art. 7 EF: institutionerne i EU må også kun handle indenfor 

de givne rammer/kompetencer

• EU og institutionerne må kun udstede en retsakt der er hjem-

71 C-234/91
72 Sag nr. 60+61/84
73 Sag nr. 12/86
74 C-159/90
75 EU Ret, s.49
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mel til, og kun de retsakter der står i traktaten må benyttes.76

Proportionalitetsprincippet • Princippet står i art. 5 EF: EU må kun handle i det omfang der 

er nødvendigt for at nå EF-traktatens mål

• Domstolen ser på om de handlinger der er underlagt princippet 

går udover den grænse for hvad der er nødvendigt for at nå 

formålet med handlingerne. Domstolen vurderer endvidere om 

der skulle være et misforhold mellem formålet med hand-

lingerne og de midler der vælges til at realisere formålet med 

handlingen.77

• I sagen Fedesa78 fastsatte Domstolen tre led der skal være op-

fyldt for at proportionalitetsprincippet bliver opfyldt: 

o Foranstaltningerne der benyttes skal benyttes til at nå 

frem til et lovligt mål.

o Foranstaltningerne skal være egnede til at nå dette mål.

o Foranstaltningerne der benyttes må ikke gå ud over det 

nødvendige for at nå målet. Det vil sige foranstaltnin-

gerne må ikke være mere indgribende end nødvendigt. 
Ligebehandlingsprincippet/ 

neutralitetsprincippet 

• Princippet stiller krav til fællesskabslovgivningen om at situa-

tioner som er ens, ikke må blive behandlet forskelligt med-

mindre der foreligger nogle objektive grunde som taler for en 

forskelsbehandling. Det samme gælder ligeledes i den om-

vendte situation, således at to situationer som ikke er ens, hel-

ler ikke må behandles ens medmindre der foreligger nogle ob-

jektive grunde EF-traktaten som taler herfor.79

• I momsretten bliver det kaldt neutralitetsprincippet. 80 For-

brugernes beslutning om køb af en vare eller ydelse må ikke 

blive påvirket af momsen.   

o For at neutraliteten er opfyldt skal følgende være gæl-

dende: Momssatsen skal være den samme for alle va-

76 EU Ret, s.53
77 EU Ret, s.59
78 C-338/88 præmis 13
79 EU-ret i kontekst, s. 405
80 Momsloven med kommentarer, s.26 
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rer og ydelser uanset hvor de købes. Antallet af omsæt-

ningsled og fremstillingsmetode må ikke påvirke 

momsens størrelse. Der må således heller ikke være 

forskel på afgiften, ligegyldigt om varen kommer fra 

en indenlandsk eller en udenlandsk køber.
Diskriminationsprincippet • I art. 12 EF står der et overordnet forbud mod diskrimination i 

EU. 

• Princippet er en del af ligebehandlingsprincippet.81

• Princippet betyder at et medlemsland skal behandle personer 

og virksomheder der kommer fra et andet medlemsland på 

samme måde som dets egne statsborgere og virksomheder bli-

ver behandlet.82 

• Der bliver skelnet mellem direkte og indirekte diskrimina-

tion83:

o Direkte diskrimination (åbenlys diskrimination) er 

f.eks. at personer eller selskaber fra andre medlemslan-

de bliver pålagt strengere regler end dem der gælder 

for medlemslandenes egne borgere og selskaber. 

o Indirekte diskrimination (skjult diskrimination) er at 

der forskelsbehandles pga. tilsyneladende neutrale kri-

terier, som reelt fører til forskellig virkning for forskel-

lige nationalitetsgrupper. 
Restriktionsprincippet • Princippet betyder at der ikke må opstilles forhindringer som 

gør at samhandel mellem medlemslandene bliver begrænset.84 

• Alle hindringer er forbudte medmindre85:

o Hindringerne er begrundet i almene hensyn og

o der ikke findes regler i oprindelseslandet (dvs. det land 

hvor personen eller selskabet stammer fra) der sørger 

at tilgodese de samme hensyn og

81 EU Ret, s.239
82 Skatteretlige hindringer for den frie bevægelighed i EU
83 EU Ret, s. 240
84 EU Ret, s.241
85 Skatteretlige hindringer for den frie bevægelighed i EU
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o proportionalitetsprincippet er opfyldt. 

• Princippet omfatter egentlig diskriminationsprincippet, men er 

bredere. Forskellen på restriktionsprincippet og diskrimina-

tionsprincippet, er at restriktionsprincippet omfatter de forhin-

dringer som er ikke-diskriminerende.86 
Retssikkerhedsprincippet • Retssikkerhedsprincippet forhindrer at en fællesskabsretsakt 

gives gyldighed fra et tidspunkt der ligger før retsaktens of-

fentliggørelse.87 

• Når Domstolen træffer nye afgørelser beskytter retssik-

kerhedsprincippet mod at den nye afgørelse kan få virkning 

med tilbagevirkende kraft. Det vil sige at fortolkningen i afgø-

relsen kun skal anvendes med virkning for forhold der indtræ-

der efter dommens dato.88 
Princippet om beskyttelse af 

den berettigede forventning 

for en begunstigende forvalt-

ningsakt

• Princippet udspringer af retssikkerhedsprincippet.89

• Princippet er ifølge Domstolens praksis:90 

o Retsregler skal være præcise og tilsigte at sikre at retli-

ge situationer og forhold, der reguleres af fællesskabs-

retten, er forudselige. 

o Private kan ikke forvente at de retsregler, som finder 

anvendelse på dem, forbliver uændrede. Fællesskabet 

har kompetence til at ændre eksisterende regler således 

at de bliver tilpasset den nuværende situation. 

o Private bør kunne forvente, at de rettigheder de har 

ifølge eksisterende retsregler ikke bliver ændret med 

tilbagevirkende kraft. 
Ækvivalensprincippet • Princippet betyder, at i mangel af fællesskabsretlige bestem-

melser skal medlemslandene selv fastsætte de processuelle 

regler på det pågældende område. Disse regler må ikke være 

mindre gunstige end dem der gælder for tilsvarende søgsmål 

på grundlag af national ret.91

86 EU Ret, s. 241
87 Forslag til afgørelse C-17/01 Sudholz punkt 30
88 EU Ret, s.63
89 EU-ret i kontekst, s.427
90 Forslag til afgørelse C-17/01 Sudholz punkt 49

23



Effektivitetsprincippet • Princippet betyder, ligesom ækvivalensprincippet, at  i mangel 

af fællesskabsretlige bestemmelser skal medlemslandene selv 

fastsætte de processuelle regler på det pågældende område. De 

fastsatte regler må ikke i praksis gøre det umuligt eller ufor-

holdsmæssigt vanskeligt at udøve de rettigheder der tillægges 

i henhold til Fællesskabets retsorden.92 
Misbrugsdoktrinen • Domstolen har fastslået at fællesskabsretten ikke kan gøres 

gældende af borgere med henblik på at muliggøre svig eller 

misbrug.93

• Bekæmpelse af svig, unddragelser og misbrug er et formål 

som anerkendes og støttes i momssystemdirektivet.94

• Domstolen har fastslået at konstatering af misbrug forudsæt-

ter:95

o Et sammenfald af objektive omstændigheder, hvoraf 

det fremgår at det formål som fællesskabsbestemmel-

serne forfølger ikke er opnået, selv om betingelserne i 

disse bestemmelser formelt er overholdt

o Et subjektivt element, der består i ønsket om at drage 

fordel af fællesskabsbestemmelserne ved kunstigt at 

skabe de betingelser der kræves for at opnå denne for-

del. 

2.3 Sammenfatning

Momsloven har eksisteret i Danmark siden 1967 og omfatter alle juridiske og fysiske personer der 

driver virksomhed. På grund af Danmarks medlemskab af EU er momsloven harmoniseret med EUs 

regler på momsområdet. På dette område er den vigtigste EU-regel momssystemdirektivet, men der 

er enkelte andre direktiver, som også har betydning. 

I og med at momsloven er harmoniseret med EUs momsregler, har EU-retten stor betydning for den 

91 C-231/96 Edis præmis 34
92 C-231/96 Edis præmis 34
93 Moms og realitetsgrundsætning (C-32/03 I/S Fini H præmis 32)
94 Moms og realitetsgrundsætning (C-487/01 Gemeente Leusden + C-7/02 Holin Groep BV præmis 76 og C-255/02 Ha-
lifax plc. præmis 74)
95 Moms og realitetsgrundsætning (C-487/01 Gemeente Leusden + C-7/02 Holin Groep BV præmis 78)
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nationale ret. I EU er der forskellige retskilder. Disse bliver opdelt i primær og sekundær fælles-

skabsret. 

Den primære fællesskabsret består af de to traktater, EF-traktaten og EU-traktaten, mens den sekun-

dære fællesskabsret består af henholdsvis af de bindende retsakter, forordninger, direktiver og be-

slutninger samt de ikke-bindende retsakter, henstillinger og udtalelser. Endvidere har retspraksis en 

stor betydning for de nationale domstole, i og med at de nationale domstole skal følge de afgørelser 

der bliver taget af Domstolen. 

På momsområdet kan de nationale domstole stille præjudicielle spørgsmål til Domstolen, som der-

ved hjælper med at fortolke momssystemdirektivet for de nationale domstole. Til Domstolen er der 

knytter en række generaladvokater som kommer med deres forslag til hvordan f.eks. præjudicielle 

spørgsmål skal besvares. Disse forslag til afgørelser har ingen retskildeværdi, men kommer til gen-

gæld med teoretiske diskussioner, og inddrager litteratur og komparativ ret, hvilket er med til at 

give et godt indtryk af problemstillingerne og modsatrettede synspunkter på områder hvor retsstil-

ling er uklar. 

Af retsakter har traktaterne, forordninger og beslutninger direkte virkning overfor medlemslandene 

og deres borgere og virksomheder, og derfor skal disse ikke implementeres i den nationale lovgiv-

ning. Direktiverne derimod har ingen direkte virkning og skal af de nationale myndigheder imple-

menteres i den nationale lovgivning. 

Hvis der opstår en konflikt mellem en national regel og en bindende, ikke direkte anvendelig EU-re-

gel, har de nationale dommere en forpligtelse til, via en EU-konformfortolkning, at skabe en norm-

harmoni mellem de nationale regler og EU-reglerne. EU-retten har forrang overfor de nationale reg-

ler, hvilket betyder at fællesskabsreglerne skal benyttes i de tilfælde hvor de findes, i stedet for den 

nationale ret. Det vil sige at momssystemdirektivet har forrang over momsloven.  I EU-retten er der 

endvidere nogle almindelige retsprincipper som har stor betydning i domspraksis. Nogle af disse, 

legalitetsprincippet og proportionalitetsprincippet, er stadsfæstet i EF-traktaten, mens andre, neutra-

litetsprincippet og retssikkerhedsprincippet, er stadsfæstet via domspraksis. 
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2.4 Momsregler for international handel

Når virksomheder handler med hinanden over landegrænserne, er der en række regler der skal føl-

ges. Inden for momsområdet er det ved transaktioner i EU, hvor der sker grænseoverskridende 

handler, momssystemdirektivet der skal bruges. Ved nationale transaktioner i Danmark er det 

momsloven der skal følges. Det er disse love svindlerne udnytter og bryder når de bl.a. laver mom-

skarruseller. De regler som er relevante for sådanne handler vil i det følgende blive beskrevet. 

2.4.1 Vare eller ydelse 

Når der sker en handel mellem to EU-lande skal momsbeskatningsstedet for den pågældende 

transaktion fastsættes. Momsbeskatningsstedet er det land hvortil momsen skal betales. For at finde 

frem til dette ,skal det allerførst afgøres om det er en vare eller ydelse der bliver handlet med i den 

pågældende transaktion. 

En vare er et materielt gode, det vil sige at det er en genstand, der kan røres ved. Eksempler på varer 

er stol, tv og dæk, og ligeledes er elektricitet, vand, varme og lignende også at betragte som varer. 

En ydelse er alt det som ikke er omfattet af definitionen på en vare.96 Eksempler på ydelser er f.eks. 

rengøring, revisorbistand og telekort. 

Det at skelne mellem en vare og en ydelse er ikke det store problem. Derimod opstår der et problem 

hvis en leverance består af både varer og ydelser på engang.97 Ud fra Domstolens dom i sagen Card 

Protection Plan98 , kan det bl.a. udledes, at hvis der indgår flere elementer i en leverance skal disse 

vurderes hver for sig, hvis hvert element i sig selv udgør et mål for aftageren af leverancen. Hvis 

nogle af delelementerne ikke i sig selv udgør et mål, men er et middel til bedst muligt at udnytte 

hovedleverancen er der tale om en biydelse til selve hovedleverancen. Dette betyder at disse delele-

menter sammen med hovedleverancen skal betragtes som én helhed. 

For at kunne betragte et delelement af en leverance som en biydelse, skal den have en nær tilknyt-

ning til hovedydelsen, hvilket kan udledes af sagen Christoph-Dornier Stiftunf für Klinische Psy-

chologie.99 Hvis der ikke er en nær tilknytning, skal delelementerne betragtes hver for sig. I sagen 

Fåborg-Gelting100 er det af Domstolen også blevet slået fast at der skal tages hensyn til samtlige om-

96 Moms 4, s.11
97 Moms 4, s.11
98 C-349/96
99 C-45/01
100 C-231/94
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stændigheder i den enkelte transaktion. Dette skal gøres for at undersøge hvad der er karakteristisk 

for den pågældende transaktion. 

Når disse betragtninger er blevet foretaget bliver momsbeskatningsstedet fastsat ud fra hvad hoved-

elementet i leverancen er. Hvis der er flere leverancer, dvs. flere hovedelementer bliver momsbe-

skatningsstedet fastsat for hver enkelt leverance.101 Momsbeskatningsstedet for henholdsvis varer og 

ydelser vil blive gennemgået nærmere nedenfor. 

2.4.2 Leveringssted for varer

Leveringsstedet er i momsmæssig forstand det samme som momsbeskatningsstedet. Reglerne for 

hvornår leveringsstedet for varer er i Danmark er fastsat i ML § 14. De bagvedliggende EU-regler 

for denne regel står i MD artikler 31-39. 

Når leveringsstedet skal fastsættes bliver der set på det fysiske vareflow, og ikke på hvor fakturaen 

bliver sendt hen. Det vil sige at faktura og vare kan blive sendt til to forskellige lande, men det er 

varen der bliver fulgt for at fastsætte leveringsstedet.102 Hvis fakturaen bliver sendt til land 1 og va-

ren til land 2, er det land 2 der er leveringsstedet.

Den første regel står i MD art. 31 hvori det er fastsat, at hvis en vare ikke bliver transporteret fra et 

land til et andet, er leveringsstedet det sted hvor varen befinder sig på leveringstidspunktet. Leve-

ringstidspunktet er på det tidspunkt hvor retten til at eje og råde over genstanden skal være gået fra 

en person til en anden.103 Det vil sige, at hvis varen er i Danmark på leveringstidspunktet er moms-

beskatningsstedet i Danmark, jf. ML § 14, stk. 1, nr. 1, hvori MD art. 31 er implementeret. Det be-

tyder, at hvis en virksomhed i land 1 sælger en vare til en virksomhed i land 2, og varen befinder sig 

i land 1 på leveringstidspunktet og ikke bliver transporteret videre vil leveringsstedet, og dermed 

momsbeskatningsstedet, være i land 1.

Hovedreglerne for transport af varer der bliver transporteret fra et land til et andet land står hen-

holdsvis i MD art. 32 samt ML § 14, stk. 1, nr. 2. Disse regler fastsætter at leveringsstedet er i det 

land hvor varen fysisk befinder sig når transporten til aftageren påbegyndes. Bliver varen sendt fra 

Danmark, er det Danmark der er momsbeskatningsstedet. Eksempelvis hvis en virksomhed i land 1 

sælger en vare til en virksomhed også i land 1, men hvis varen befinder sig i land 2 og sendes derfra 

101 Moms 4, s.12
102 Moms 4, s.15
103 MD art. 14, stk. 1. Implementeret i ML § 4, stk. 1, 2.pkt. 
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til køberen er det land 2 der er momsbeskatningsstedet.

Hovedreglen gælder dog ikke når handlen foregår mellem virksomheder i to EU-lande. I sådan en 

handel er momsbeskatningsstedet destinationsstedet for varen, hvis sælgeren, køberen eller en af 

disse, for deres regning, sørger for transporten af varen, jf. MD art. 33, stk. 1. Hvis en virksomhed i 

EU-land 1 sælger en vare til en virksomhed i EU-land 2, og sælger sender varen fra EU-land 3 til 

EU-land 2 er momsbeskatningsstedet i EU-land 2.

En anden undtagelse er at hvis en vare skal installeres eller monteres, er momsbeskatningsstedet i 

det land hvori installationen eller monteringen finder sted, jf. ML § 14, stk. 1, nr. 2, 2.led og ligele-

des MD art. 36. Endnu en undtagelse er hvis der sker fjernsalg jf. ML § 14, stk. 1, nr. 2 og MD art. 

34. 

Fjernsalg er defineret således: Der skal være foregået et salg hvor sælgeren direkte eller indirekte er 

involveret i forsendelsen eller transporten af varerne til private kunder i andre EU-lande.104 I sådan-

ne tilfælde vil momsbeskatningsstedet være i de lande hvortil varerne leveres, hvis salgene oversti-

ger en vis beløbsgrænse.105 

2.4.3 Regler for EU-varehandler

Når leveringsstedet er fastsat skal der ses på om det er muligt at opnå momsfritagelse for salget. 

Reglerne for momsfritagelse står i ML § 34 og de relevante vil i det følgende blive gennemgået. 

2.4.3.1 Salg

En fritagelse betyder at sælger bliver fritaget for at opkræve moms fra køber hvis en handel bliver 

fortaget mellem erhvervsdrivende i EU-landene, jf. ML § 34, stk. 1, nr. 1, som implementerer MD 

art. 138, stk. 1. Reglerne er kun gældende hvis handlen foregår mellem kun én momspligtig sælger 

og én momspligtig køber.106 Køberen skal være momsregistreret, og varen skal transporteres fra et 

EU-land til et andet, for at sælgeren bliver fritaget fra at skulle opkræve moms af salget. Sælgeren 

104 ML § 14, stk. 1, nr. 2 3.pkt. og ligeledes i MD art. 33, stk. 1, litra a)
105 Fastsat i MD art. 34, stk. 1, litra b + c). Implementeret i ML § 49, stk.3. 

Beløbsgrænsen er fastsat til 100.000 euro, men det enkelte EU-land har mulighed for at nedsætte denne 
grænse til 35.000 euro hvis EU-landet mener at grænsen på 100.000 euro er for høj og dermed vil være konkurrence-
forvridende. Danmark har valgt at indføre den lave grænse på 35.000 euro, hvilket svarer til 280.000 kr. Hvis salgene 
ikke overstiger beløbsgrænsen vil leveringsstedet for varerne fortsat være i sælgerens land. Virksomhederne kan desu-
den også vælge at lade sig momsregisteret i de lande hvortil de sender varerne, og dermed vil leveringsstedet blive flyt-
tet til det pågældende land selvom beløbsgrænsen ikke er overskredet. Beløbsgrænsen er ikke gældende ved varer der 
sælges via fjernsalg hvis disse er omfattet af reglerne om punktafgift. Hvis varerne er dette vil leveringsstedet altid være 
de lande hvortil varerne sendes selvom beløbsgrænsen ikke skulle blive overskredet.
106 Moms 4, s.31
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skal derfor kunne dokumentere at varen rent faktisk er ført ud af landet107, samt at køberen er moms-

registreret. Endnu en betingelse er at køberen beregner erhvervelsesmoms i sit hjemland af de køb 

der er foretaget, jf. MD art. 200, som er implementeret i ML § 46, stk. 2.108 Dette bliver også kaldt 

for reglerne om omvendt betalingspligt. 

Disse regler om omvendt betalingspligt gør at sælger ikke behøver at lade sig momsregistrere i kø-

bers land, hvilket ellers ville have været nødvendigt.109 Udover at køberen er pålagt denne pligt om 

erhvervelsesmoms, er sælger pålagt den pligt at denne skal oplyse til myndighederne hvilke kunder 

i andre EU-lande der er blevet solgt varer til uden moms via VAT Information Exchange System 

(VIES) (kaldes listesystemet i Danmark). 

Hvis køberen derimod er en ikke-momspligtig erhvervsdrivende, som et forsikringsselskab eller en 

læge, burde momsbeskatningsstedet efter hovedreglen være sælgerens land. Dette ville dog kunne 

skabe en konkurrencemæssig forvridning EU-landene imellem, da de ikke-momspligtige dermed 

ville handle i de lande hvor momsen var lavest, i og med at momsen kun ville være en omkostning 

for dem, da de ikke ville have mulighed for at fradrage momsen. Da EU ikke er interesseret i dette, 

er der i momssystemdirektivet blevet indført en bestemmelse110 hvori det er bestemt at reglerne om 

momspligt i køberens land også gælder for de ikke-momspligtige erhvervsdrivende virksomheder i 

de tilfælde hvor de køber varer i andre EU-lande for mere end 10.000 euro i løbet af et kalender-

år.111 

107 SKM2003.362.VLR og SKM2003.400.ØLR
108 Se afsnit 2.4.3.3
109 Virksomheders varehandel med andre EU-lande
110 MD art. 3, stk. 1, litra b)
111 MD art. 3, stk. 2, litra a). Implementeret i momsloven § 48.

Hvis beløbsgrænsen bliver overskredet et år, så gælder det også for det efterfølgende år, selvom købe-
ren i det pågældende år ikke skulle overskride grænsen. Hvis køberen overskrider denne grænse skal denne endvidere 
lade sig registrere for erhvervelser af varer for andre EU-lande. Dette skal gøres for at køberen kan modtage en momsfri 
faktura fra sælgeren således at køberen selv kan afregne momsen i hjemlandet. Denne registrering har ingen betydning 
for køberens generelle erhvervsaktiviteter
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2.4.3.2 Trekantshandel

Som nævnt gælder ovenstående regler kun i forbindelse med handel mellem to erhvervsdrivende. 

Hvis der derimod er tre eller flere involveret i den samme handelstransaktion bliver det betragtet 

som en kædehandel. Sådan en kædehandel kan med de ovenstående regler medføre at en virksom-

hed skal momsregistreres i mange forskellige EU-lande for at kunne foretage handler med mere end 

ét andet EU-land på engang. Derfor er der i momssystemdirektivets indført forenklede regler om-

kring ”trekantshandler”.112 Disse regler er også implementeret i momsloven113, men de er ikke nær 

så omfattende som momssystemdirektivets regler. 

For at benytte disse regler er skal visse krav opfyldes.114 :

Der må kun være tre parter involveret i handlen. Disse skal alle være placeret i hver deres EU-land, 

og de skal alle være momsregistreret i dette land. Endvidere skal der ske en transport af varen fra et 

EU-land til et andet EU-land. Hvis varen ikke bliver transporteret vil dette resultere i at både mel-

lemhandleren og slutkunden bliver momspligtige i afgangslandet. For at mellemhandleren helt kan 

undgå at lade sig registrere i både afgangslandet og destinationslandet, skal mellemhandleren bl.a. 

gøre slutkunden opmærksom på at det er denne der skal afregne momsen. Dette gør mellemhandle-

ren ved på fakturaen at henvise til direktivbestemmelserne. Endvidere må mellemhandleren ikke i 

forvejen være etableret i hverken afgangslandet eller destinationslandet. 

2.4.3.3 Erhvervelse

En erhvervelse er defineret i MD art. 20, stk. 1 samt i ML § 11, stk. 2. Når der sker en erhvervelse 

overgår råderetten til den nye ejer og denne vare skal af sælgeren, køberen eller for en af disses reg-

ninger transporteres til erhververen i et andet EU-land. Erhvervelsesmomsen ,som køberen skal af-

regne,115 har denne mulighed for at opnå fradrag for hvis ellers de almindelige betingelser for at 

opnå momsfradrag i hjemlandet er opfyldt. Køberen, som også bliver kaldt for erhververen, er den 

afgiftspligtige person som sælgeren har skrevet på fakturaen.116 

Når der sker en erhvervelse af varer i et EU-land fra et andet EU-land, er leveringsstedet stadig i det 

land hvor varen befandt sig da transporten til erhververen blev indledt.117 Selvom leveringsstedet 

112 MD art. 141
113 ML § 35, stk. 1, nr. 2
114 Moms 4, s.37
115 MD art.200 og ML § 46, stk. 2
116 Moms 4, s.42
117 MD art. 32 og ML § 14, stk. 1, nr. 2
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stadig er det samme, bliver momsbeskatningsstedet flyttet.118 I stedet for at være der hvor varen be-

fandt sig da transporten blev indledt, bliver momsbeskatningsstedet det land hvor varen befandt sig 

da forsendelsen eller transporten til erhververen blev afsluttet. 

Dette betyder også at transporten sagtens kan afsluttes i et andet land end der hvor erhververen be-

finder sig, da momsbeskatningsstedet kommer an på hvor varen befinder sig. I og med at varen og 

erhververen ikke behøver at befinde sig i det samme land, er der regler om at erhververen som ud-

gangspunkt skal beregne erhvervelsesmomsen efter den momsstats i det land hvor erhververen er 

blevet tildelt det momsnummer som bliver benyttet under varehandlen. Dette kan dog undgås hvis 

der er beviser for at momsen er blevet betalt i et andet land.119 

2.4.4 Reglerne for handler med varer mellem tredjeland og EU 

2.4.4.1 Udførelse

Generelt gælder det, at hvis en vare bliver ført ud af EUs momsområde120, skal der ikke betales 

moms af den pågældende vare, jf. MD art. 146-152, implementeret i ML § 34, stk. 1, nr. 5. Grunden 

til dette, er at varen ikke kommer til at indgå i EUs økonomiske kredsløb. Hvis sælger sørger for at 

varen bliver ført ud af EUs momsområde, enten ved selv at transportere varen eller ved at betale for 

det, bliver handlen altid momsfri.121

Hvis det derimod er køberen der står for transporten, enten ved selv at transportere varen eller beta-

ler for det, må køberen ikke være momsregistreret i det EU-land hvor varen bliver købt.122 

En generel betingelse for at varer bliver momsfritaget, er at sælger kan godtgøre at varerne er blevet 

ført ud af EUs momsområde. Hvis varen allerede skulle befinde sig udenfor EUs momsområde på 

leveringstidspunktet, skal der heller ikke pålægges moms på varen.123 

2.4.4.2 Import 

Der gælder også regler for indførelse af varer til EUs momsområde. Indførelse sker når en vare, der 

ikke er i fri omsætning, ankommer til Fællesskabet.124 Når varen er indført til EUs momsområde, 

skal der betales moms og denne afgift indtræder og forfalder på det tidspunkt hvor varen krydser 

118MD art. 40 og ML § 22, stk. 1
119 MD art. 41 og i ML § 22, stk. 2
120 Fastsat i MD art. 5-7
121 ML § 34, stk. 1, nr.5 og MD art. 146, stk. 1, litra a)
122 MD art. 146, stk. 1, litra b)
123 Moms 4, s.19-20
124 MD art. 30
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grænsen til EUs momsområde, jf. MD art. 70, implementeret i ML § 26. Hvis varen bliver omfattet 

af en toldordning eller lignende når den ankommer til EUs momsområde vil momspligtens tids-

punkt blive udskudt til varen ikke længere er under denne ordning, jf. MD art. 71, implementeret i 

ML § 12, stk. 2. Hvis en vare ankommer til et EU-land og efter fortoldningen skal videresendes til 

et andet EU-land, kan momsen undgås. Dette betyder at momsbeskatningsstedet bliver rykket fra 

importlandet til destinationslandet. Dette gøres for at undgå at skulle betale importmomsen i et EU-

land når hensigten med varen er at den skal handles i et andet EU-land.125 

2.4.5 Leveringssted for ydelser

Leveringsstedet for ydelser er fastsat i ML §§ 15-21 og i MD art. 43-59. Det første der skal gøres 

for at fastsætte dette er at bestemme hvilke type ydelse handlen involverer Dette er vigtigt da der i 

ML § 15, stk. 2 samt i MD art. 56 er fastsat nogle undtagelser til hovedreglen, som står i henholds-

vis ML § 15, stk. 1 og MD art. 43. Hvis ydelsen ikke er nævnt i en af undtagelserne bliver leve-

ringsstedet fastsat efter hovedreglen ellers bliver det fastsat efter reglerne for den pågældende 

ydelse.

I sagen Linthors126 har Domstolen taget stilling til at ydelserne skal være direkte nævnt i undtagel-

serne for at høre ind under disse og at det derfor ikke er nok at ydelserne efter sin karakter hører na-

turligt til i en af undtagelserne. Hvis der er tale om en sammensat ydelse har Domstolen i sagen 

Kommissionen mod Frankrig127 taget stilling til at disse skal høre under hovedreglen. Dette skyldes, 

at hvis der er parter involveret fra flere EU-lande kan der opstå usikkerhed omkring momsbeskat-

ningsstedet, og derfor udgør det et sikkert, enkelt og praktisk kriterium at lade sammensatte ydelser 

henhøre til hovedreglen.128 

Hovedreglen129 fastsætter at momsbeskatningsstedet er det sted hvor den der leverer ydelsen har 

etableret sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, eller i mangel af dette, det sted 

hvor leverandøren har sin bopæl eller sædvanlige opholdssted. Selvom der skulle ske en grænse-

overskridende handel vil momsbeskatningsstedet være som nævnt, og det er ikke muligt at overføre 

momspligten til aftageren. 

Det økonomiske hjemsted er det land, hvor virksomheden har etableret og registreret enten en fy-

125 Moms 4, s. 27
126 C-167/95
127 C-429/97
128 Moms 4, s.58
129 MD art. 43og ML § 15, stk. 1.
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sisk eller juridisk enhed og hvorfra virksomheden ledes og drives. Domstolen har via praksis130 fast-

slået at det økonomiske hjemsted har større betydning end et fast forretningssted, men momsbeskat-

ningsstedet kan blive flyttet til det land hvor det faste forretningssted ligger hvis enkelte betingelser 

er opfyldt.131 Det faste forretningssted skal have en varig samvirken af menneskelige og tekniske 

ressourcer, der er nødvendige for at præstere bestemte tjenesteydelser. Hvis dette ikke er til stede er 

der ikke den nødvendige stabilitet i det faste forretningssted og derfor vil det land hvor det økono-

miske hjemsted ligger blive fastholdt som momsbeskatningssted. 

Hvis leverandøren som nævnt ikke har et økonomisk hjemsted eller et fast forretningssted bliver 

momsbeskatningsstedet fastsat efter leverandørens bopæl eller hvor denne sædvanligt opholder sig. 

Kriterierne for bopæl og sædvanligt opholdssted bliver som regel fastsat efter OECDs modelkon-

vention da der hverken i momsloven eller momssystemdirektivet er fastsat kriterier for dette. Ifølge 

OECD er det det sted hvor personen har en fast bolig til rådighed eller har de stærkeste personlige 

og økonomiske interesser. Hvis personen har flere boliger i flere lande vil der bliver set på hvor 

vedkommende opholder sig mest eller der hvor vedkommendes familie befinder sig.132 

Når ydelserne falder ind under en af undtagelserne133 bliver leveringsstedet fastsat efter reglerne i 

ML § 15, stk. 2-4 og MD art. 56-58. Nogle af undtagelserne er bl.a. immaterielle rettigheder (op-

havsrettigheder, licensrettigheder og lign.), teleydelser og reklameydelser. 

Hvis en dansk afgiftspligtig virksomhed modtager en ydelse nævnt i en af undtagelserne fra en virk-

somhed i et andet EU-land, vil momsbeskatningsstedet være Danmark, medmindre ydelsen faktisk 

bliver benyttet eller udnyttet i et andet EU-land.134

Hvis ydelsen bliver leveret fra et land udenfor, EU vil momsbeskatningsstedet også være i Danmark 

når ydelserne bliver leveret til en afgiftspligtig virksomhed i Danmark, hvis ydelsen faktisk benyttes 

eller udnyttes i Danmark.135

Hvis der er tale om en ydelse der bliver leveret fra en dansk afgiftspligtig virksomhed til en anden 

dansk virksomhed, vil momsbeskatningsstedet ikke være i Danmark hvis aftageren faktisk benytter 

eller udnytter ydelsen i et land uden for EU. Ligeledes vil momsbeskatningsstedet ikke være i Dan-

mark hvis en dansk afgiftspligtig virksomhed leverer en ydelse til en afgiftspligtig person i et andet 

EU-land, eller til en ikke afgiftspligtig person i et andet EU-land, der faktisk benytter eller udnytter 

130 I C-168/84 Berkholz, C-190/95 Aro Lease BV og C-390/96 Lease Plan Luxembourg SA
131 Moms 4, s.59
132 Moms 4, s.64
133 ML § 15, stk. 2, nr. 1-12 og MD art. 56
134 ML § 15, stk. 2
135 ML § 15, stk. 3
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ydelsen uden for EU.  Endvidere vil momsbeskatningsstedet ikke være i Danmark hvis den danske 

afgiftspligtige virksomhed leverer en ydelse til en aftager uden for EU, medmindre denne faktisk 

benytter eller udnytter ydelsen i Danmark.136 

I ovennævnte regler ligges der for det meste vægt på hvor ydelsen faktisk benyttes og udnyttes, 

hvilket betyder at der skal ses på hvor ydelsen konkret bliver udnyttet og ikke hvor den potentielt 

kan blive udnyttet. Endvidere bliver der også lagt vægt på at salget sker til en afgiftspligtig person. 

Udover undtagelserne i ML § 15, stk. 2 står der i ML §§ 16-21 ligeledes nogle særregler omkring 

forskellige typer af ydelserne. Disse vil jeg ikke komme nærmere ind på i denne opgave, da de ikke 

er relevante for problemstillingen omkring momskarruseller. 

136 ML § 15, stk. 4.
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2.5 Momssvig

I det følgende afsnit vil der blive set på hvad momssvig egentlig er. Begrebet momssvig benyttes 

om tilfælde hvor en virksomhed med forsæt forsøger at unddrage at afregne den skyldige moms. 

Alle former for momsunddragelser er kriminelle, det gælder både når det er en følge af groft 

uagtsomhed eller hvis det er gjort med forsæt.137

En af de former for momssvig der finder sted er de såkaldte momskarruseller. Momskarruseller er 

en fælles betegnelse, som dækker over de sager der har været hvor der sker grænseoverskridende 

overtrædelser af den fælles lovgivning EU har på momsområdet.138

2.5.1 Momskarruseller med varer

Grunden til benævnelsen momskarrusel er, at det er de samme varer der bliver solgt mellem forskel-

lige selskaber i forskellige lande, for til sidst at ende hos den oprindelige sælger igen. Hvis varerne 

ender hos den oprindelige sælger, kaldes det en ægte momskarrusel. Hvis varerne derimod ikke en-

der hos den oprindelige sælger, men i stedet f.eks. ender med at blive solgt videre til lande udenfor 

EU, eller ender hos forbrugerne, bliver det kaldt for en karrusellignende kædehandel eller en uægte 

momskarrusel.139 Det er den karrusellignende kædehandel, der hyppigst finder sted.140

Udover disse to former er der også set ”papirkarruseller”, hvor det kun er fakturaer der bliver sendt 

rundt.141 

Formålet med en momskarrusel er, at svindlerne skal have oparbejdet en masse skyldig moms, som 

de burde indbetale til myndighederne men aldrig gør. Da momsen ikke bliver afregnet, er der mu-

lighed for at sælge varerne billigere end andre forhandlere på markedet kan sælge samme type varer 

for. Den lavere pris er til fordel for alle aktørerne i karrusellen. Aktørerne i karrusellen kan nemlig 

stadig opnå den samme avance på varerne, som hvis varerne var købt af en legal aktør på markedet, 

men fordelen er at varerne bliver nemmere og hurtigere at komme af med.142 

Det er alle typer af varer der kan indgå i en momskarrusel, men det er ofte letomsættelige varer som 

mobiltelefoner eller computerkomponenter der bliver brugt. Grunden til dette er at aktørerne i mom-

skarrusellen skal handle hurtigt, da der således er lavere risiko for at svigen bliver opdaget.143 
137 Momssvig – med særlig fokus på sager om udbetaling af negativ moms 
138 Momskarruselsvig – Hvordan kan man sikre sig...?
139 Momskarruselsvig – Hvordan kan man sikre sig...?
140 Moms-karruselsvig - en svigsmetode der eskalerer
141 Moms-karruselsvig - en svigsmetode der eskalerer
142 Moms-karruselsvig - en svigsmetode der eskalerer
143 Momskarruseller er oppe i tiden – igen
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I en momskarrusel er der flere forskellige aktører i forskellige lande, der er indblandet. Der er som 

minimum tre aktører, som er placeret i minimum to lande.  

• Skraldespandsselskabet (Missing trader)144 Skraldespandsselskabet er den virksomhed som 

erhverver varerne fra et andet EU-land, og det er denne virksomhed som skal generere det 

skyldige momsbeløb uden at afregne det. Det er typisk et selskab der kun bliver oprettet til 

dette formål, og derfor er det ofte nyregisteret for momspligtig aktivitet. Direktionen/direk-

tøren i sådan en virksomhed er ofte stråmænd, som bliver styret udefra. Levetiden for sådan 

en virksomhed er meget kort. Når myndighederne kommer på færten af selskabet, bliver det 

tømt for værdier. Det ender som regel med at virksomheden bliver lukket af skifteretten på 

grund af insolvens, da skattemyndigheder har indgivet konkursbegæring mod virksomheden. 

Når det gamle selskab er tømt, bliver der ofte oprettet et nyt, så aktørerne kan starte en ny 

karrusel. Som regel handler selskabet med de samme få handelspartnere i ind- og udlandet. 

Der kan godt være flere skraldespandsselskaber i en momskarrusel. 

• Mellemhandlervirksomheder (Broker)145. Mellemhandlervirksomheden er den virksomhed, 

som køber varerne fra skraldespandsselskabet. Virksomheden køber disse varer til en fordel-

agtig pris, som ligger under markedsværdien på den pågældende varetype. Virksomheden 

kan på grund af de lave priser hurtigere få solgt varerne videre, og samtidig opnår virksom-

heden en normal avance. Som regel er denne virksomhed også med i aftalen omkring mom-

skarrusellen. Hvis karrusellen bliver opdaget, kan mellemhandleren påstå at de troede der 

blev lavet en god handel, og at de ikke vidste der foregik noget ulovligt. 

Det kan også være reelle lovlydige virksomheder, som ender i denne position uden at vide 

det. Grunden til at svindlerne nogle gange benytter lovlydige selskaber i svindlen, er for 

bedre at skjule svindlen for myndighederne. 

Det er normalt, at der optræder indtil flere mellemhandlere i en momskarrusel, og dette er 

med til også at gøre det sværere at opdage svindlen. 

• Det sidste handelsled146. Det sidste led i karrusellen er den virksomhed, der eksporterer va-

rerne ud af landet igen. Dette sker som regel til et andet EU-land efter reglerne om EU-han-

del, men kan også være til tredjelande. Disse virksomheder har ligesom de andre selskaber i 

144 Moms-karruselsvig - en svigsmetode der eskalerer
145 Moms-karruselsvig - en svigsmetode der eskalerer
146 Moms-karruselsvig - en svigsmetode der eskalerer
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momskarrusellen kunne købe varerne billigere end markedsprisen og dermed kan de opnå en 

hurtig omsætning af varerne. 

2.5.1.1 Eksempel på en momskarrusel 

Følgende er et eksempel på en momskarrusel som er meget forsimplet. Normalt vil der være flere 

aktører involveret og nogen gang flere lande. 

Figur 1: Varernes bevægelser i en momskarrusel.

Kilde: ”Momskarruselsvig – hvor langt kan man gå for at løse problemet? ”

A er placeret i et andet EU-land end Danmark, mens B og C er placeret i Danmark. 

• A sælger varer til B for 1.000 kr. ekskl. moms. Da det er en handel mellem to EU-lande, 

skal A ikke afregne moms.147

• B skal afregne erhvervelsesmoms på 250 kr. til de lokale myndigheder.148 Denne erhver-

velsesmoms fradrager B via sin købsmoms. 

• B sælger varerne videre til C for 900 kr. ekskl. moms, hvilket er lavere end købsprisen og 

også lavere end den generelle markedspris. Da det er to virksomheder i Danmark, er der tale 

om et indenlandsk salg. B skal derfor opkræve 225 kr. i salgsmoms.149  B har pligt til at ind-

147 MD art. 138, stk. 1
148 ML § 46 stk. 2 og MD art. 200
149 ML § 14, stk. 1, nr. 1
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betale denne moms til myndighederne, men gør det ikke. Ved ikke at indberette denne salgs-

moms, får B dækket sine omkostninger for underpris, transport og lignende. 

• C har fradragsret for købsmomsen, og har dermed et negativt momstilsvar på 225 kr. C får 

udbetalt dette momstilsvar fra myndighederne.

• C sælger varerne tilbage til A for 950 kr. C skal ikke beregne salgsmomsen, da det er en 

EU-handel.150 A skal beregne erhvervelsesmoms.151 A afregner denne moms. 

• Myndighederne opkræver den skyldige moms hos B, men selskabet er tømt og myndighe-

derne indgiver konkursbegæring mod selskabet. Myndighederne står med et tab, som svarer 

til den skyldige moms B havde. 

• Når A har modtaget varerne igen, kan karrusellen starte forfra. 

2.5.2 Momskarruselsvig med varer i tredjelande 

Når svigen omfatter tredjelande er det sværere at opdage den. Dette skyldes at der ikke på samme 

måde, som der er i EU, er nogle samarbejdsaftaler omkring handel med varer. I disse tilfælde er det 

toldaftalerne der skal bruges for at kunne følge varernes cirkulation. Da varerne bliver fortoldet ved 

ankomst til EU, er det kun importlandet der har kontakt med tredjelandet, og dermed også de eneste 

der kan henvende sig hvis der skulle være problemer.152 

Svindlen der foregår med tredjelande kan være ligesom den ovenstående beskrevet svindel, som fo-

regår mellem EU-lande. Det vil sige at varerne bliver solgt rundt i en karrusel til underpris og et 

skraldespandsselskab oparbejder en masse skyldig moms, som ikke bliver afregnet.153 

En anden form for svindel der også er set når tredjelande er involveret, er at der sker forudbetaling 

for varer. Svindlen består i at de to selskaber aftaler en række leverancer fra skraldespandsselskabet 

til mellemhandlervirksomheden, som der sker forudbetaling for. Skraldespandsselskabet skal også i 

denne form for momskarrusel oparbejde en masse skyldig moms ved at videresælge varerne. Denne 

moms bliver dog ikke afregnet. Pengene fra salget bliver brugt til at forudbetale den sidste leveran-

ce, og på den måde bliver selskabet tømt for likviditet. 

Den sidste leverance bliver aldrig videresolgt. Skraldespandssdelskabet påstår i stedet at varerne er 
150 ML § 34, stk. 1, nr. 1 og MD art. 138, stk. 1
151 MD art. 200
152 Momskarruselsvig – hvor langt kan man gå…?
153 Momskarruselsvig – hvor langt kan man gå…?
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blevet stjålet, er defekte eller lignende. Da pengene er forudbetalt har selskabet ikke flere likvider 

og dermed kan den ikke betale sin skyldige moms.154 

2.5.3 Momskarruselsvig med ydelser 

Ligesom der sker momskarruselsvig med varer er der begyndt at komme sager frem hvor ydelser er 

involveret. Disse sager har omfattet ydelser der er omfattet af undtagelserne i ML § 15, stk. 2 samt 

MD art. 56. Grunden til at det netop er disse ydelser der bliver svindlet med, er at reglerne for 

momsbeskatningsstedet er fastsat efter en såkaldt ”reverse charge” bestemmelse. Når ydelsen bliver 

købt af en leverandør fra et andet EU-land eller et tredjeland, og ydelsen benyttes eller udnyttes in-

denfor EUs grænser, vil det være erhververen der skal afregne momsen.

Svig med ydelser er sværere at opdage for myndighederne, da virksomheder der sælger ydelser ikke 

skal indberette deres salg af ydelser til listesystemet, som de ellers skal gøre hvis ved salg af varer.

Momskarruselsvig er blandt andet set med telekort, hvor ydelsen består i at kunden ringer til et tele-

fonnummer for derefter at få trukket pengene fra telekortet. Selve telekortet er at betragte som en 

vare, men opkaldene er at betragte som en ydelse. Denne ydelse er omfattet af undtagelserne155, og i 

dette tilfælde skal momsbeskatningen ske i det land hvorfra der telefoneres. Svigen med disse tele-

kort består i at virksomheder køber kortene hjem fra udlandet, og derefter sælger dem videre uden 

at indberette momsen til myndighederne. Myndighederne har som nævnt svært ved at opdage dette, 

da virksomhederne ikke skal indberette salget nogen steder, og den eneste mulighed myndighederne 

har for at opdage svindlen er at foretage fysiske kontroller hos virksomhederne. I denne svindel en-

der telekortene som regel hos en forbruger og ikke hos den oprindelige sælger igen, og dermed er 

svindlen at betragte som en uægte momskarrusel.

Derudover er der set sager med er immaterielle rettigheder, såsom licensrettigheder og ophavsrettig-

heder, som begge er omfattet af undtagelserne.156 Problemet med de immaterielle rettigheder er, at 

virksomheder som har erhvervet immaterielle rettigheder i løbet af et år skal lave en værdiansæt-

telse af disse i deres årsregnskab. Denne værdiansættelse har myndigheder svært ved at kontrollere 

rigtigheden af. Svindlen med disse rettigheder opstår når sælger og køber kender hinanden. Disse 

har som regel oprettet nogle billige anpartsselskaber, som de bruger som skalkeskjul for handlerne 

de foretager. Når sælger og køber kender hinanden kan de presse handelsprisen unaturligt højt op på 

154 Momskarruselsvig – hvor langt kan man gå…?
155 ML § 15, stk. 2, nr. 9
156 ML § 15, stk. 2, nr. 1
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de immaterielle rettigheder og dette har myndighederne svært ved at opdage, da selskaberne som re-

gel kun eksisterer i så kort tid at svindlerne kan nå at gennemføre svindlen. Dermed når selskaberne 

ikke at udarbejder et årsregnskab. 
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2.6 Danske tiltag mod momskarruselsvig og generel momssvig

I det følgende afsnit vil det blive beskrevet hvilke tiltag der er blevet taget i Danmark for at forhin-

dre at der sker momssvig. Der vil især blive lagt fokus på hvilke der er blevet taget for at forhindre 

momskarruseller. 

2.6.1 Fairplay-kampagnen

Regeringen har kørt en kampagne mod sort og illegalt arbejde, og andre former for skatte- og af-

giftssnyd som de har kaldt for Fairplay-kampagnen. Formålet med kampagnen var at skabe et sam-

fund hvor virksomhederne kan konkurrerer på lige vilkår. Kampagnen bestid af tre ben:157 

• Kontrolaktioner

• Indsats for at ændre holdningen til sort og illegalt arbejde og socialt bedrageri

• Indførelse af regler der skal imødegå det misbrug som de gennemførte kontrolaktioner har 

vist findes i stort omfang. 

De initiativer som blev taget i kampagnen skulle sørge for at ramme de få personer og virksomheder 

der bryder reglerne men skulle samtidig ikke være til gene for de mange virksomheder og personer 

som følger reglerne og som egentlig er dem der må bære den økonomiske byrde af at der er nogle 

der laver misbrug.158 I kampagnen har regeringen øget indsatsen generelt mod momssvig men også 

specifikt mod momskarruseller. Momslovens straffebestemmelser som står i ML § 81, stk. 1-6 er 

bl.a. blevet udvidet, momssvig bliver nu nævnt i straffeloven og der er blevet indført solidarisk hæf-

telse for virksomheder som deltager i momskarruseller. 

2.6.2 Momslovens ændringer

Som første led i Fairplay-kampagnen i 1999 blev bl.a. momslovens straffebestemmelser udvidet, 

ved at der i ML § 81 blev indsat stk. 4 og 5. I stk. 4 blev det gjort strafbart at udstede urigtige faktu-

raer eller lignende dokumentation for levering eller aftagelse af varer eller ydelser og i stk. 5 blev 

157LFF2004-2005.2.96
158 LFF2004-2005.2.96
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momshæleri gjort ulovligt. 159 160 Baggrunden for at indsætte disse bestemmelser var, at der igennem 

årene var blevet skabt en praksis hvor det ikke var muligt at straffe for medvirken til momssvig mv. 

medmindre den pågældende direkte havde bistået med at indgive urigtige afgiftstilsvar eller urigtige 

oplysninger til myndighederne. Indsættelsen af bestemmelserne skulle udvide medvirkeransvaret 

således at det også skulle være muligt at straffe den pågældende for ved tilskyndelse, råd eller dåd 

at have medvirket til momssvigen.161 

2.6.2.1 Urigtige fakturaer – ML § 81, stk. 4 

ML § 81, stk. 4 gør det nu ulovligt at udstede urigtige fakturaer eller dokumentation der kan bruges 

som grundlag for opgørelse af momstilsvaret. Allerede når en person udsteder den urigtige faktura 

eller dokumentation har personen har brudt loven, da det er ligegyldigt om modtageren bruger fak-

turaen eller dokumentationen til at lave momssvig med.162 Når udstedelsen sker skal det ske ”som 

led i virksomhed” for at være omfattet af momsloven, og det er den person som udsteder fakturaen 

eller dokumentationen som kan blive straffet. For at personen kan blive straffet efter bestemmelsen 

skal der være forsæt fra personens side af. Det betyder at personen skal forstå at den pågældende 

dokumentation er egnet til at blive anvendt til opgørelsen af momstilsvaret.163

Bestemmelsen gør det muligt at straffe personen eller virksomheden med ”bøde eller fængsel indtil 

1 år og 6 måneder medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven § 289”. Denne bestem-

melse gør det bl.a. muligt at straffe de personer som deltager i de såkaldte papirkarruseller. 

2.6.2.2 Momshæleri – ML § 81, stk. 5

ML § 81, stk. 5 gør det ulovligt at købe varer eller ydelser på fordelagtige vilkår som led i virksom-

hed, hvis den pågældende dermed burde indse at leverandøren eller yderen ikke vil opfylde sine for-

pligtelser til at afregne momstilsvaret. Varer eller ydelser hvor leverandøren eller yderen ikke opfyl-

der sine forpligtelser til at afregne momstilsvaret bliver også kaldt for ”sorte” varer eller ydelser.164 

159 Samtidig med at disse to bestemmelser blev indsat i momsloven blev lignende bestemmelser indsat i skattekontrol-
loven. I § 13 B blev det gjort ulovligt at udstede urigtige fakturaer eller dokumentation som kan bruges som grundlag 
for opgørelse af den skattepligtige indkomst og i § 13 C blev det gjort ulovligt at aftage varer eller ydelser på fordelagti-
ge vilkår hvis aftageren burde have indset at leverandøren eller yderen ikke ville opfylde sine forpligtelser til at opgive 
sin skattepligtige indkomst. 
160 LFF1998-99.1.229 § 3 nr.1
161 LFF1998-99.1.229  Bemærkninger til lovforslaget nr. 3
162 LFF1998-99.1.229 Bemærkninger til lovforslaget nr. 4
163 LFF1998-99.1.229 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til § 1 nr. 6. Bemærkningen gælder for for-
slaget om skattekontrollovens § 13 B, men i bemærkningen til § 3 står der at begrundelserne er de samme til de to be-
stemmelser.
164 LFF1998-99.1.229 Bemærkninger til lovforslaget nr. 5
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I mange tilfælde er leverandøren/yderen og modtageren af varen/ydelsen sammen om bevidst at 

dele den økonomiske fordel der opnås ved ikke at afregne momstilsvaret. Dette er en af grundene til 

at bestemmelsen blev forslået indsat, da ovenstående taler for at både udbyderen og aftageren skal 

behandles på nogenlunde samme måde strafferetligt, og dermed vil det måske afskrække nogle af 

aftagerne hvis de kan blive straffet.165 

Det er selvfølgelig ikke alle virksomheder der gør en fordelagtig handel der bliver straffet, da det er 

lovligt at gøre en god handel i ny og næ.166  Hensigten med handlen skal fra leverandøren eller 

yderens side være at svindle med momsen. I og med at dette skal være gældende skal der ske en 

konkret bedømmelse i hvert tilfælde hvor myndighederne opdager at der er sket sådanne handler.167 

Det er dog ikke nok at hensigten er at svindle. Det er en forudsætning for at køberen kan blive straf-

fet at leverandøren eller yderen faktisk efterfølgende har undladt at afregne momsen efter reglerne i 

momslovgivningen.168

Ligesom i ovenstående bestemmelse omkring udstedelse af urigtige fakturaer kan virksomheden el-

ler personen der bliver fundet skyldig i ovenstående blive straffet med ”bøde eller fængsel indtil 1 

år og 6 måneder medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven § 289”. 

2.6.3 Straffeloven § 93 og § 289

I 2000 blev straffeloven § 289 om grov skattesvig udvidet til at omfatte grov momssvig også.169 Ind-

sættelsen betyder at personer der begår grov momssvig nu kan blive straffet med indtil 8 års 

fængsel i stedet for de kun 2 år som var nævnt i momsloven før. Bestemmelsen omfattede før grov 

skattesvig og baggrunden for også at indføre grov momssvig i bestemmelsen var for at skabe 

harmonisering med skatteloven og for at styrke indsatsen mod den økonomiske kriminalitet.170 End-

videre blev der lagt vægt på at statens provenu fra moms er ligeså vigtigt som det provenu der kom-

mer ind fra indkomstskatterne samt at den svig der sker med moms ikke adskiller sig væsentligt fra 

skattesvigen.171 Straffelovens bestemmelse udvider ikke hvad der er strafbart at gøre efter momslo-

ven. Straffeloven skal bruges i de tilfælde hvor det skønnes at der er blevet begået så groft moms-

svig at samfundets reaktion bør give sig til udtryk ved anvendelse af straffeloven i stedet for særlov-

165 LFF1998-99.1.229 Bemærkninger til lovforslaget nr. 5
166 LFF1998-99.1.229 Bemærkninger til lovforslaget nr. 5
167 Momskarruselsvig hvor langt kan man gå….?
168 Momsloven med kommentarer, s. 1357
169 LFF1999-2000.1.15 § 1 nr.7
170 LFF1999-2000.1.15 Bemærkninger til lovforslaget afsnit 2.1.1
171 LFF1999-2000.1.15 Bemærkninger til lovforslaget afsnit 2.2
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givningen. I praksis må det som udgangspunkt være størrelsen af det unddragne beløb det kommer 

an på.172

Samtidig med at momssvig blev indsat i § 289 blev forældelsesfristen i straffeloven § 93, stk. 2 nr. 

2 for momssvig udvidet fra 5 år til 10 år. Den udvidede forældelsesfrist omfatter forsætlige forhold 

og groft uagtsomme forhold.173 

Grunden til at dette blev ændret var igen for at skabe harmoni med skattesvig. Årsagen til ændrin-

gen til 10 år for skattesvigsagerne var at erfaringen havde vist at mange af de større skatteund-

dragelsessager omfattede forhold der var ældre end 5 år og ved at udvide til 10 år var det muligt at 

opnå en bedre retshåndhævelse på området selvom en del sager stadig ville ryge udenfor 10 års 

grænsen.174 

2.6.4 Solidarisk hæftelse – ML § 46, stk. 8 

I 2006 blev der, som led i regeringens Fairplay II-kampagne, indsat en bestemmelse i momsloven 

for at styrke indsatsen mod momskarruseller og begrænse antallet af momskarrusellerne.175 Bestem-

melsen fastslog, at virksomheder der indgår i en momskarrusel skal kunne blive pålagt solidarisk 

hæftelse af myndighederne for den ubetalte moms. Bestemmelsen er indsat i ML § 46, stk. 8, som 

til dels implementerer MD art. 205. Denne artikel giver nemlig medlemslandene mulighed for at be-

stemme at andre end den betalingspligtige person, kan komme til at hæfte solidarisk for betaling af 

den skyldige moms. 

I ML § 46, stk. 8, nr.1-3 er der endvidere indsat nogle betingelser for at en virksomhed der bliver 

involveret i en momskarrusel kan komme til at hæfte solidarisk.  

I betingelse nr. 1 er det fastsat, at for at virksomheden kan komme til at hæfte solidarisk skal den 

tidligere have handlet med varer som indgik i en momskarrusel eller karrusellignende handel. Dette 

bliver konstateret ud fra en objektiv vurdering og dermed har det ingen betydning om det var virk-

somhedens hensigt eller ej at deltage i momskarrusellen.176 

Ifølge betingelse nr. 2 skal den pågældende virksomhed have modtaget en notifikation fra myndig-

hederne om at udvise større agtpågivenhed ved fremtidige handler hvori der bliver stillet konkrete 

påbud som virksomheden skal overholde. Notifikationen bliver sendt ud for at gøre lovlydige virk-

somheder, som har handlet simpelt uagtsomt eller i god tro, opmærksomme på hvis de har været 

172 LFF1999-2000.1.15 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser til § 1 nr.7
173 LFF1999-2000.1.15 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bemærkninger til § 1 nr. 1 og 2.
174 LFF1999-2000.1.15 Bemærkninger til lovforslaget afsnit 2.1.2
175 LFF2005-2006.1.45 § 1, nr. 1
176 LFF2005-2006.1.45 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser til § 1 nr. 1.
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indblandet i en momskarrusel uden deres viden. Dermed får de mulighed for at forebygge at ende i 

en igen. Endvidere kan det have en afskrækkende effekt på virksomhederne der har ”lukket øjnene 

for” at de foretog handler med deltagere i momskarruseller, da det nu kan få økonomiske konse-

kvenser for dem.177 

Når en virksomhed har modtaget en notifikation bliver det registreret i Kontrolinformationsregiste-

ret (KINFO) i 5 år, hvilket giver myndighederne mulighed for at følge den pågældende virksomhed 

samt personkredsen bag den. Da notifikationen bliver registreret, har virksomheden ikke mulighed 

for lade sig afregistrere og personkredsen bag har ikke mulighed for at registrere nye virksomheder 

uden at notifikationen ”følger med”. Dermed har svindlerne ikke mulighed for at rykke momskarru-

selaktiviteterne til andre virksomheder. Registreringen gør også at myndighederne kan kontrollere 

om virksomheden overholder notifikationen og hvis den ikke overholdes kan myndighederne der-

med hurtigere opdage momskarrusellerne.178 

Den sidste betingelse står i nr. 3 og i denne er det fastsat at virksomheden enten groft uagtsomt eller 

forsætligt skal have overtrådt påbuddene i notifikationen for at kunne blive idømt solidarisk hæf-

telse. Virksomheder som har modtaget en notifikation har en obligatorisk pligt om at følge påbud-

dene samt pligt til at underrette myndighederne hvis de støder på nogle usædvanlige handelsfor-

hold. Dette skal gøres lige meget om virksomheden indgår handlen eller ej. Hvis virksomheden 

vælger at indgå handlen selvom der er usædvanlige forhold kan virksomheden risikere at hæfte soli-

darisk, da påbuddene dermed er blevet ignoreret.179

Hvis alle tre betingelser er opfyldt kan en virksomhed som nævnt blive pålagt solidarisk hæftelse 

for den moms, som ikke er blevet indbetalt af skraldespandsselskabet. 

Hvis virksomheden derimod har overholdt alle de påbud, der er stillet i notifikationen og har under-

rettet myndighederne korrekt kan denne virksomhed ikke blive pålagt solidarisk hæftelse selvom 

denne skulle blive indblandet i en momskarrusel igen.180 

2.6.5 Sammenfatning

Når der sker grænseoverskridende handler indenfor EU er det momssystemdirektivets regler der 

skal benyttes, mens momsloven skal benyttes hvis der er tale om rene nationale transaktioner i Dan-

mark. 

177 LFF2005-2006.1.45 De enkelte forslags indhold og gældende ret afsnit 3.2.2
178 LFF2005-2006.1.45 De enkelte forslags indhold og gældende ret afsnit 3.2.2
179 LFF2005-2006.1.45 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser til § 1 til nr. 1
180 Momsloven med kommentarer s. 1152 ff.
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For at kunne fastsætte i hvilket land momsbeskatningsstedet, som er det samme som leverings-

stedet, er, skal der skelnes mellem om det er en vare eller en ydelse handlen omfatter. En vare er en 

genstand der kan røres, mens ydelser er alt det som ikke er omfattet af definitionen for varer. Når le-

veringsstedet skal fastsættes er det varens fysiske flow der følges og ikke hvor fakturaen sendes 

hen. Hvis varen ikke bliver transporteret mellem to lande er momsbeskatningsstedet i det land hvor 

varen befandt sig på leveringstidspunktet, som er det tidspunkt hvor retten til at råde over varen 

overgår fra sælger til køber. Hvis der til gengæld sker transport fra et land til et land er momsbe-

skatningsstedet som hovedregel i det land hvor varen befandt sig da transporten til aftageren be-

gyndte. En undtagelse til dette er dog hvis handlen foregår mellem to erhvervsdrivende i hvert deres 

EU-land. I disse tilfælde bliver momsbeskatningsstedet destinationslandet. Dette gør at sælger bli-

ver momsfritaget. For at denne momsfritagelse træder i kraft skal to betingelser være opfyldt: købe-

ren skal være momsregistreret og varen skal fysisk transporteres fra et EU-land til et andet. Køberen 

skal i stedet betale erhvervelsesmoms i sit hjemland. Sælgeren er også forpligtet til at oplyse sine 

EU-salg til listesystemet. 

Der er endvidere indsat forenklet regler omkring trekantshandler i momsloven momssystemdirekti-

vet. Disse træder i kraft hvis handlen foregår mellem tre erhvervsdrivende, der skal være placeret i 

hvert deres EU-land og varen skal transporteres fra et EU-land til et andet. 

Når der sker handel mellem en erhvervsdrivende i et EU-land og en erhvervsdrivende i et tred-

jeland, skal der ikke betales moms ved udførelse fra EUs momsområde. Modsat skal der til gengæld 

betales moms ved indførelse til EUs momsområde. 

Ved handel med ydelser er momsbeskatningsstedet som hovedregel det sted hvor den der leverer 

ydelsen har etableret sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, eller i mangel af det-

te, det sted hvor leverandøren har sin bopæl eller sædvanlige opholdssted. Hvis ydelsen er omfattet 

af en af undtagelserne bliver momsbeskatningsstedet fastsat efter de pågældende regler men der lig-

ger som hovedregel vægt på hvor ydelsen bliver faktisk benyttes og udnyttes og om salget sker til 

en afgiftspligtig person. 

En form for momssvig er de såkaldt momskarruseller, som er en fælles betegnelse der dækker over 

de sager der har været, hvori der sker grænseoverskridende overtrædelser af den fælles lovgivning 

som EU har på momsområdet. Formålet med en momskarrusel er at der skal oparbejdes så meget 

skyldig moms som muligt der aldrig bliver afregnet. I og med at momsen ikke afregnes bliver varer-

ne solgt til underpris. Det er som regel letomsættelige varer som mobiltelefoner og computerkom-

ponenter der benyttes. I en momskarrusel er der minimum tre aktører involveret: ”skraldespandssel-
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skabet”, der står for at generere den skyldige moms, ”mellemhandlervirksomheden”, der aftager va-

rerne fra skraldespandsselskabet, og ”det sidste handelsled”, der sørger for at varerne bliver ekspor-

teret ud af landet igen. 

Når der sker momskarruseller hvor tredjelande er involveret er der set sager hvor der bl.a. er sket 

underfakturering men der er også set sager hvor svindlen handler om forudbetaling. Når momskar-

rusellerne involverer ydelser er det som regel ydelserne der står i undtagelserne der benyttes da reg-

lerne om omvendt betalingspligt er gældende. Der er bl.a. set sager med telekort og immaterielle 

ydelser. 

For at forhindre momssvig generelt og herunder momskarruseller har den danske regering i deres 

Fairplay-kampagne og Fairplay II-kampagne indført forskellige tiltag mod momssvig. Der er indsat 

bestemmelser der gør det ulovligt at udstede urigtige fakturaer og at begå momshæleri. I straffe-

loven er grov momssvig nu indsat således at der kan blive givet straf optil 8 års fængsel, og foræl-

delsesfristen for beviser er hævet fra 5 år til 10 år. Til sidst er der blive indført solidarisk hæftelse 

for virksomheder der bliver involveret i en momskarrusel og vidste eller burde have vidst at der fo-

regik svindel i andre led i handelskæden.
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3. Analyse af momspraksis i forbindelse med momskarruseller

Når en virksomhed handler med andre virksomheder i andre EU-lande, eller med virksomheder, der 

har handlet med virksomheder i andre EU-lande, er der en risiko for at de kan blive involveret i en 

momskarrusel. Selvom det ikke er virksomhedens hensigt at blive involveret i en momskarrusel kan 

de blive det ufrivilligt og det kan i værste fald få økonomiske konsekvenser for dem. Derfor er det 

vigtigt at virksomheder forsøger at undgå at blive involveret i disse momskarruseller. I den følgende 

analyse vil jeg ud fra domspraksis se om det er muligt at opstille nogle indikationer som virksomhe-

der kan være opmærksomme på, og dermed undgå at blive involveret i en momskarrusel. Desuden 

vil jeg ud fra disse indikationer vurdere hvordan virksomhederne kan sikre sig bedst muligt for at 

undgå at blive involveret. Hvis virksomhederne alligevel skulle blive involveret vil jeg se på hvilke 

konsekvenser det kan få for dem.

EU-dommenes relevans

EU-dommene der bliver brugt i det følgende, drejer sig alle oprindeligt om fortolkning af bestem-

melser i 6.momsdirektiv. Sagernes synspunkter er stadig gældende selvom 6.momsdirektiv er er-

stattet af momssystemdirektivet. Dette skyldes at de nævnte artikler også er med i momssystemdi-

rektivet. Endvidere kan sagerne også bruges på danske forhold da momssystemdirektivets bestem-

melser er implementeret i den danske momslov og har forrang i tvivlstilfælde. 

Det er endvidere ikke i alle sagerne at virksomhederne er blevet involveret i momskarruseller, men 

derfor kan de stadig bruges i en vurdering af hvordan en virksomhed kan sikre sig, og om virksom-

hederne har gjort nok for at sikre sig at betingelserne i momssystemdirektivet og momsloven er op-

fyldt. 

3.1 Godtroende virksomhed der bliver involveret i en momskarrusel

I de forenede sager Optigen, Fulcum og Bond House181, der har været ført ved Domstolen, har 

Domstolen taget stilling til om en virksomhed som ufrivilligt bliver involveret i en momskarrusel 

alene af den grund kan blive nægtet tilbagebetaling af momsen. Disse sager er interessante at se be-

tydningen af, da det ville være et godt middel for myndighederne hvis de kunne nægte tilbagebeta-

ling alene på baggrund af at en erhvervsdrivende havde været involveret i en momskarrusel. 

181 C-354/03, C-355/03 og C-484/03
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3.1.1 Optigen, Fulcum og Bond House

Sagernes fakta

Sagerne drejer sig om tre forskellige virksomheder, Optigen, Fulcum og Bond House, som alle 

handlede med computerchips. De købte computerchipsene fra virksomheder i Det Forenede Kon-

gerige og solgte dem videre til momsregistrerede virksomheder i andre medlemslande. Alle tre virk-

somheder var ufrivilligt blevet involveret i momskarruseller, og vidste ikke at der foregik moms-

svindel i andre led i handelskæden. Commissioners of Customs & Excise (herefter Commissioners) 

nægtede at give de tre virksomheder fradrag for deres transaktioner, da det var konstateret at varer-

ne havde været involveret i momskarruseller. Alle tre virksomheder var uenige i at der ikke kunne 

gives fradrag og appellerede afgørelserne til VAT and Duties Tribunal. Denne gav Commisioners 

ret i deres afgørelser og derfor appellerede de tre virksomheder afgørelserne til High Court of Justi-

ce (herefter High Court). High Court stillede i forbindelse med disse tre sager præjudicielle spørgs-

mål til Domstolen, som valgte at forene de tre sager. 

Vurdering

High Courts præjudicielle spørgsmål til Domstolen gik på at de gerne ville vide om en transaktion 

der var led i en handelskæde udgjorde økonomisk virksomhed når der andre steder i handelskæden 

foregik svindel, selvom der ikke foregik svindel med den pågældende transaktion og virksomheden 

var uvidende om den svindel der foregik. 

Commissioners begrundelse for at nægte de tre virksomheder tilbagebetaling af den indgående 

moms var, at der ikke havde været nogle leveringer der blev anvendt eller skulle anvendes til en 

momspligtig virksomhed. Derfor mente Commissioners ikke at købene og salgene udgjorde økono-

misk virksomhed i momsmæssig forstand som det er fastsat i MD art. 9, stk. 1, andet afsnit182.183 

Ifølge artiklen omfatter økonomisk virksomhed bl.a. alle former for virksomhed som producent, 

handlende eller tjenesteyder, herunder transaktioner, der omfatter udnyttelse af materielle eller im-

materielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. VAT and Duties Tri-

bunal gav Commissioners medhold og udtalte at transaktioner som indgår i en momskarrusel, selv-

om det er uden den pågældende virksomheds viden, ikke kan berettige til tilbagebetaling af indgå-

ende moms. 

VAT and Duties Tribunal mente ikke, at dat at nægte tilbagebetaling af momsen for at have deltaget 
182 Tidligere 6.momsdirektiv art. 4, stk. 2. ML § 3, stk. 1
183 C-354/03, C-355/03 og C-484/03 Præmis 14 + 20
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i en momskarrusel stred mod hverken retssikkerhedsprincippet eller proportionalitetsprincippet.184 

Bond House mente til gengæld at det ville stride mod retssikkerhedsprincippet, da en afgørelse som 

denne ville gøre at lovlydige virksomheder ville blive ramt hvis de ikke længere kunne være sikre 

på konsekvenserne af at udstede en faktura med moms på og ej heller kunne udfylde deres momsan-

givelse uden usikkerhed.185 Endvidere mente Det Forenede Kongeriges regering at retten til at opnå 

et fradrag skal vurderes på baggrund af alle transaktionerne i en handelskæde, og der skal tages hen-

syn til hensigten hos de øvrige deltagere i handelskæden.186 Domstolen var ikke enig i denne på-

stand og den fastslog at hver transaktion skal vurderes for sig og at en transaktion som er foretaget 

tidligere eller efterfølgende i handelskæden ikke kan ændre den pågældende transaktions karak-

ter.187 Dette skyldes at praksis tidligere har fastslået at anvendelsesområdet for økonomisk virksom-

hed er meget vidt og at det har en objektiv karakter i den forstand at virksomheden alene skal be-

tragtes i sig selv uafhængig af formålet med virksomheden eller resultaterne den opnår.188 Derfor 

skal afgiftspligtige transaktioner fastsættes ud fra objektive kriterier og ikke ud fra hvad formålet el-

ler resultatet af transaktionen er. Hvis myndighederne skulle vurdere hensigten med en transaktion 

og samtidig vurdere hensigten med tidligere eller efterfølgende transaktioner ville det stride imod 

momssystemets formål, som er at retssikkerheden skal kunne garanteres og det skal lette de hand-

linger som er forbundet med afgiftens anvendelse.189 

Selvom myndighederne ikke skal se på formålet med en transaktion kan der dog forekomme situa-

tioner hvor formålet alene er at misbruge eller handle svigagtigt overfor momssystemet, hvilket gør 

at myndighederne har mulighed for at tilsidesætte den pågældende transaktion alligevel. I sagen Ha-

lifax190 har Domstolen fastslået, at for at der kan være tale om misbrug er der to ting der skal fore-

ligge:

For det første skal lovgivningen være så klar at den enkelte virksomhed må kunne forudse at der 

ville være tale om misbrug, hvilket gælder med særlig styrke når der er tale om retsvirkningerne af 

økonomisk betydning. 191 For det andet må transaktionerne ikke være gennemført som led i den al-

mindelige kommercielle forretning, men alene med den hensigt at opnå momsfordele som strider 

184 C-354/03, C-355/03 og C-484/03 Præmis 20
185 C-354/03, C-355/03 og C-484/03 Præmis 24
186 C-354/03, C-355/03 og C-484/03 Præmis 32
187 C-354/03, C-355/03 og C-484/03 Præmis 47
188 C-354/03, C-355/03 og C-484/03 Præmis 43
189 C-354/03, C-355/03 og C-484/03 Præmis 45+46
190 C-255/02
191 C-255/02 Præmis 72
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mod formålet med momsfradragsretten.192 Hvis dette er gældende fastslog Domstolen at der forelig-

ger misbrug og derfor skal transaktionerne omdefineres således at den situation der havde været 

gældende, hvis de transaktioner der udgjorde misbrug, ikke var blevet foretaget, bliver reetable-

ret.193 I sagen Axel Kittel194 siger generaladvokaten i sit forslag til afgørelsen at der endvidere skal 

skelnes mellem at en person er vidende om at der foregår svindel, men ikke selv deltager i denne og 

heller ikke får nogle fordele af svindlen, eller om virksomheden er bekendt med svindlen og samti-

dig opnår ulovlig vinding.195 Hvis virksomheden er bekendt med at der foregår svindel men ikke 

selv opnår nogle fordele af dette er transaktionen stadig at betragte som værende økonomiske virk-

somhed da der på grund af afgiftens neutralitet ikke skal skelnes mellem lovlige og ulovlige 

transaktioner.196 Hvis den vare der bliver handlet med indgår i konkurrence med lovlydige virksom-

heder vil transaktionen være momspligtig for at opretholde momsens neutralitet. Der er ingen tvivl 

om at computerchips som Optigen, Fulcum og Bond House handlede med er en vare der indgår i 

konkurrence med andre computerchips på det frie marked. Derfor vil transaktioner med computer-

chipsene være afgiftspligtige selvom det er en ulovlig handel der foregår med disse. 

Domstolen fastslog ud fra ovenstående at myndighederne ikke kan benægte en godtroende afgifts-

pligtig person tilbagebetaling af indgående moms alene fordi transaktionen var led i en momskarru-

sel. Myndighederne har dog i de situationer hvor virksomheden er vidende om svindlen, men ikke 

opnår nogle fordele ved det, mulighed for at pålægge sådan en virksomhed solidarisk hæftelse, men 

de kan som sagt ikke nægte fradragsretten.197

Hvis myndighederne kunne nægte tilbagebetaling af moms alene af den grund at en virksomhed 

havde været involveret i en momskarrusel ville de have haft et godt middel for at bekæmpe mom-

skarruseller. Dette ville skyldes, at lovlydige virksomheder ikke længere ville turde indgå handler 

med erhvervsdrivende fra andre medlemslande, eller med nationale erhvervsdrivende, som havde 

med andre medlemslande at gøre. Skraldespandsselskabet ville derfor få svært ved at komme af 

med deres varer hvilket ville føre til at momskarrusellerne ville have svært ved at generere den 

skyldige moms de skal for at få noget ud af at lave momskarrusellen. Derfor ville en indførelse af 

sådan en bestemmelse medføre at der ville ske en konkurrenceforvridning på EU-området, da 

erhvervsdrivende ville vælge at indgå ”rene” nationale handler i stedet, i og med at de dermed ikke 

192 C-255/02 Præmis 69
193 C-255/02 Præmis 98
194 Forenede sager C-439/04 + C-440/04
195 C-439/04 + C-440/04 Punkt 40
196 C-439/04 + C-440/04 Punkt 42+43 + C-354/03, C-355/03 og C-484/03. præmis 49
197 C-439/04 + C-440/04 Punkt 44
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kunne risikere at blive nægtet at få tilbagebetalt momsen. Derfor ville det også være i strid med re-

striktionsprincippet at indføre en sådan regel, da samhandlen mellem medlemslandene ville blive 

begrænset. 

Endvidere ville det stride imod retssikkerhedsprincippet at indføre en sådan regel, da en virksomhed 

ikke længere ville have mulighed for at forudse hvilke konsekvenser det ville få for denne hvis den 

indgik en handel, da de kunne risikere at få en ekstra regning for momsen. Som generaladvokaten 

siger i sit forslag til afgørelsen, skal det være muligt på tidspunktet for udførelsen af transaktionen 

at fastslå om transaktionen er omfattet af momssystemdirektivets anvendelsesområde.198 Det ville 

også være i strid med proportionalitetsprincippet at kunne nægte alle der har været involveret i en 

momskarrusel at kunne få tilbagebetalt momsen, da det ville være en alt for byrdefuld foranstaltning 

mod at stoppe momskarruselsvig. Grunden til dette er at det ville ramme alle de lovlydige virksom-

heder som ufrivilligt bliver involveret i en momskarrusel. 

Selvom Domstolen i ovenstående har konstateret at en virksomhed ikke kan blive nægtet tilbagebe-

taling af momsen alene på grund af at den havde været involveret i en momskarrusel, vil det allige-

vel være interessant at se på hvad en virksomhed kan gøre for at undgå at blive involveret i en 

momskarrusel og om der kan opstilles nogle indikatorer som virksomhederne skal være opmærk-

somme på. 

3.2 Hvad kan en virksomhed gøre for at undgå at blive involveret i en 

momskarrusel?

Når der sker en grænseoverskridende handel mellem to EU-lande er der to betingelser der skal være 

opfyldt før at handlen kan være momsfri: 

1. Køber skal være momsregistreret i sit hjemland og

2. Varerne skal transporteres ud af landet. 

I og med at disse to ting skal være opfyldt er det vigtigt at sælger sikrer sig at disse to betingelser 

også er opfyldt. Den første skal være sikret inden sælger indleder et samarbejde med en eventuel 

kunde i et andet EU-land, og den anden betingelse skal kontrolleres ved hver levering. Hvis betin-

gelserne ikke er opfyldt kan det medfører at virksomheden ikke får fradrag for sin moms alligevel. 

198 C-354/03, C-355/03 og C-484/03 Punkt 29
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3.2.1 Køber skal være momsregistreret i sit hjemland

For at sikre sig at køber er momsregistreret i sit hjemland kan sælger for det første slå købers 

momsnummer op i VAT Information Exchange System, også kaldt VIES, via internettet. Via denne 

database kan sælger sikre sig at det er et gyldigt momsnummer som køberen har oplyst. Ulempen 

ved denne database er at den kun giver besked om momsnumret er gyldigt og ikke om hvem 

momsnumret tilhører.199 Dette gør at en person som har tænkt sig at deltage i en momskarrusel kan 

”kapre” et momsnummer og oplyse dette til sælger. Sælger kan dermed se at det er et gyldigt 

momsnummer han har fået oplyst, men han kan ikke se om det er den rigtige person der har givet 

ham oplysningerne. For at finde ud af hvem momsnumret tilhører bliver sælger nødt til at tage kon-

takt til SKAT.200 

Udover at sælger kan slå momsnumret op i VIES, hvad kan han så ellers gøre for at sikre sig at kun-

den egentlig er momsregistreret? Der har været nogle sager i Danmark hvor virksomheder har været 

ufrivilligt involveret i momskarruseller og efterfølgende er blevet efteropkrævet at skulle betale 

moms af salgene fra myndighederne. I disse sager er der blandt andet taget stilling til om sælger 

havde gjort nok for at sikre sig at køber var momsregistreret i deres hjemland. I disse sager er det 

også muligt at udlede forskellige indikationer som virksomheder kunne have været opmærksomme 

på og dermed tidligere have opdaget at køberen ikke længere var momsregistreret og at de var in-

volveret i svindel. 

199 Momskarruseller er oppe i tiden – igen
200  Momskarruseller er oppe i tiden – igen
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3.2.1.1 SKM2008.55.BR – Hals Metalsmelteri A/S

Sagens fakta

SKM2008.55.BR handler om en dansk metalskrot virksomhed, Hals Metalsmelteri A/S (herefter 

Hals Metal), som ufrivilligt blev involveret i en momskarrusel med nogle selskaber i Sverige. Hals 

Metal opkøbte og videresolgte brugte metaller til kunder i bl.a. Danmark, Sverige, Holland og Tys-

kland. Hals Metal havde i perioden 30.maj-25.august 2003 leveret metalskrot til et svensk selskab 

MDD Nordic AB (herefter MDD). 

Hals Metal havde inden de indledte samarbejdet med MDD kontrolleret at det momsnummer de fik 

oplyst var gyldigt. Dette blev gjort via skattemyndighedernes hjemmeside. 

I september 2003 fik Hals Metal under et kontrolbesøg af myndigheder at vide at MDD var gået 

konkurs i april 2003 og i den forbindelse var blevet afmeldt fra momsregistrering i Sverige. 

Vurdering

I denne sag blev det vurderet af byretten at Hals Metal havde udvist den fornødne omhu for at sikre 

sig at deres samarbejdspartner i Sverige, MDD, var momsregistreret. Selvom byretten nåede frem til 

dette resultat, vil jeg ud fra sagen se på om der var nogle indikationer som Hals Metal måske kunne 

have været opmærksomme på og dermed tidligere have opdaget at de var involveret i en handelskæ-

de hvori der foregik svindel. Hvis der er sådanne indikationer vil jeg se på hvordan Hals Metal kun-

ne have reageret på disse.

Kutymer

I forbindelse med sagen blev der stillet nogle spørgsmål til Genindvindingsindustriens Brancheor-

ganisation for at se om der forelå nogle kutymer omkring handler med andre virksomheder i andre 

EU-lande. Det kan f.eks. være en bestemt betalingsmetode eller leveringsmetode der plejer at blive 

brugt i branchen. Disse svar lagde byretten stor vægt på i sin behandling af sagen. Hvis der forelig-

ger en kutyme i en branche og en handel afviger fra denne kutyme kan det være en indikator på at 

der er noget galt og virksomheden derfor skal være ekstra opmærksom ved at indgå denne handel. 

Hvis der derimod ikke foreligger en fast kutyme i branchen må virksomheden bruge sin sunde for-

nuft og på den måde vurdere om den synes der foregår noget som ikke burde foregå. Hvis virksom-

heden mener at der er noget galt skal denne selvfølgelig ikke indgå handlen. 
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Mødested 

Da Hals Metal og MDD indledte samarbejdet var det en medarbejder, KV, fra MDD der kontaktede 

Hals Metals medarbejder B. B kendte ikke den pågældende KV der kontaktede ham. Da de mødtes 

for at aftale nærmere omkring samarbejdet mødtes de på et hotel i Sverige. Dette hotel lå i en anden 

by end den hvor MDDs kontor var placeret. Grunden til at KV havde valgt dette sted var at det af 

praktiske årsager ville være nemmest for begge parter. Ved mødet havde KV taget en tredje person, 

MP, med. B kendte i forvejen MP, da han tidligere havde haft et samarbejde med MP. Anden gang 

der blev aftalt et møde foreslog KV at de skulle mødes på et cafeteria på et hotel i Sverige. Ved det-

te møde deltog de samme tre personer som ved første møde. Da KV altid foreslog at møderne skulle 

foregå forskellige steder i Sverige havde B aldrig besøgt MDDs forretningssted i Sverige. 

Det, at det altid var KV der forslog hvor de skulle mødes og B dermed aldrig havde været på MDDs 

forretningssted kunne være en indikator på at KV forsøgte at skjule noget. Det kunne f.eks. være at 

KV ikke var interesseret i at B skulle se forretningsstedet da MDD egentlig ikke eksisterede og der-

med ikke havde noget kontor. Det kunne også være at KV havde ”kapret” MDDs momsnummer og 

oplyst dette til Hals Metal uden egentlig at have noget med MDD at gøre. Adressen de havde opgi-

vet kunne derfor bare være en adresse som de brugte som dækadresse. 

Ud fra de svar som byretten fik på spørgsmålene til Genindvindingsindustriens Brancheorganisation 

kunne det ses at det var forskelligt hvordan virksomhederne i branchen gjorde med hensyn til at 

bese deres udenlandske kunders forretningsadresse. To af de tre virksomheder besøgte altid deres 

udenlandske kunders forretningsadresse, mens den sidste virksomhed ikke gjorde. De undersøgte i 

stedet kundernes miljøgodkendelser m.v. og sammenholdt det med virksomhedens hjemmeside. Til 

gengæld besøgte denne virksomhed ved lejlighed de afsætningssteder som de leverede til. Det frem-

går dermed af svarene at der ikke forelå nogen fast kutyme i branchen omkring besøg på de uden-

landske kunders adresse. 

En måde som Hals Metal kunne have kontrolleret at MDD var som KV udgav det for, var ved at be-

søge den adresse som KV havde oplyst. Ved at besøge adressen kunne Hals Metal have fundet ud af 

om der virkelig lå et kontor som der blev sagt eller om det var en dækadresse. Hvis Hals Metal 

valgte ikke at besøge adressen kunne de som det fremgår af svarerne til brancheorganisationen have 

undersøgt om MDD var i besiddelse af de nødvendige certifikater for at drive virksomhed i den på-

gældende branche.

55



Det var som sagt KV som kontaktede Hals Metal om at indlede et samarbejde. Hals Metal kendte 

ikke KV i forvejen. Det fremgår ikke af sagen om Hals Metal undersøgte KVs baggrund nærmere 

men hvis de ikke gjorde, kunne de have undersøgt om KV egentlig havde relation til MDD. Dette 

kunne Hals Metal have gjort ved at kontakte MDDs kontor direkte. Hvis MDD ikke kendte til KV 

ville det være en indikator på at KV var i gang med svindel. Hals Metal kunne f.eks. tage kontakten 

til MDD via telefon, besøg eller e-mail. En anden måde at undersøge om KV var den han udgav sig 

for var ved at forhøre sig i branchen. Hvis KV var kendt i branchen kunne Hals Metal have fået at 

vide om det var en der kunne stoles på. Hvis KV ikke var kendt i branchen kunne der være ekstra 

grund til at være forsigtig med at indlede samarbejdet. 

En ting der taler for at Hals Metal ikke undersøgte KV nærmere er at MP var med til møderne med 

KV og B, idet at Hals Metal tidligere havde lavet handler med MP uden at der havde været proble-

mer. 

Leveringssted

Når Hals Metal skulle levere varerne blev de ikke leveret direkte til MDD, men direkte til aftagerne 

i stedet. At Hals Metal leverede varerne til forskellige steder i Sverige var der ikke noget usædvan-

ligt i, da de på denne måde sparede penge ved ikke at skulle omlaste varerne. Dette var normal pro-

cedure i Hals Metal og skete også når der blev lavet handler med andre virksomheder. Ud fra sva-

rerne fra brancheorganisationen kunne det også ses at dette var normal kutyme i branchen. I og med 

at det var normal kutyme både for Hals Metal og for branchen at gøre dette var det ikke en indikator 

på, at der måske foregik svindel. 
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Betaling

I de handler som Hals Metal indgik med MDD fik de altid kontant betaling. Dette var fast procedure 

i Hals Metal, da de tidligere havde lidt store tab ved at give kredit til virksomheder. Ved de to første 

handler mellem Hals Metal og MDD fik B pengene i hånden fra KV. Pengene lå i en plasticpose fra 

banken med bankens bomærke på. At B fik pengene i en plasticpose blev i retten forklaret med at 

der var sket en misforståelse mellem dem. Betalingsmetoden blev ved de efterfølgende handler æn-

dret til at pengene skulle afleveres i en døgnboks i en svensk bank som Hals Metal havde valgt i 

samarbejde med deres danske bankforbindelse. Når pengene var afleveret i døgnboksen sørgede 

banken for at sætte pengene ind på Hals Metals konto. Ifølge svarene til brancheorganisationen var 

det ikke sædvanligt at leveringer skete mod kontant betaling, men en medarbejder fra Skattevæsenet 

i Sverige forklarede at de fleste handler i skrotbranchen skete mod kontant betaling.  

Det, at B modtog pengene i en plastikpose kunne virke underligt, og burde måske have gjort at B 

undrede sig. Når der sker kontant betaling i en handel er det normale at dette sker ved bankoverfø-

relse og ikke ved at pengene bliver afleveret i en pose. At pengene lå i en pose fra en bank med 

deres mærke på kunne være tegn på at pengene var fremkommet på ærlig vis. 

Som nævnt var det ifølge brancheorganisationen ikke kutyme at der blev handlet kontant, men i og 

med at det var Hals Metal selv der krævede kontant betaling var der ikke noget at undre sig over el-

ler nogen indikation på at der var noget galt. 

Hals Metal burde i stedet for at have foreslået at pengene blev lagt i en døgnboks, forslået at der 

blev betalt kontant via bankoverførelser. På denne måde ville Hals Metal have haft mulighed for at 

undersøge hvem der rent faktisk bestilte og betalte for leverancerne. 

Perioden for samhandel

Hals Metals kontakt med MDD blev skabt i marts 2003 og i denne forbindelse kontrollerede de 

momsnumret via skattemyndighedernes hjemmeside, hvor de fik at vide at det var et gyldigt 

momsnummer. Den første levering til MDD skete i slutningen af maj 2003. Hals Metal fik at vide i 

september 2003 at MDD var gået konkurs i april 2003 og i den forbindelse afmeldt fra momsregi-

strering i Sverige. 

Da det var over en så kort en periode samarbejdet mellem de to virksomheder foregik, havde Hals 

Metal ikke kontrolleret MDDs momsnummer igen. På det tidspunkt havde Hals Metal en forret-

ningsgang om at kontrollerede deres udenlandske samarbejdspartners momsnumre hver sjette må-
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ned.  

På daværende tidspunkt fremgik det ikke af SKATs vejledning om samhandel med andre EU-lande 

at virksomhederne skulle foretage løbende kontrol af momsnumrene medmindre der var mistanke 

om at der foregik noget som der ikke burde. Dermed gjorde Hals Metal umiddelbart mere end der 

blev vejledt om, da de havde en forretningsgang der krævede konttrol momsnumrene hver sjette 

måned. Et af vidnerne i sagen har forklaret at Hals Metal sidenhen havde ændret 

forretningsgangen , så momsnumrene nu skulle kontrolleres hver tredje måned.  

I og med at der gik ca. 3 måneder fra momsnumret blev kontrolleret til den første levering skete, 

kunne Hals Metal for at være på den sikre side have kontrolleret momsnumret igen via skattemyn-

dighedernes hjemmeside inden den første levering skete. Hvis de havde gjort dette ville de have op-

daget at MDDs oplyste momsnummer ikke længere var gyldigt. 

3.2.1.2 Sammenfatning 

I denne sag er der forskellige indikationer på at der foregik svindel som Hals Metal kunne have væ-

ret opmærksomme på. 

Hvis der indenfor branchen var forskellige kutymer i forbindelse med samarbejdet med udenlandske 

kunder og der blev afveget fra disse kutymer kunne det være en grund til at Hals Metal skulle være 

ekstra opmærksomme. Hvis der ingen kutymer var i branchen måtte de bruge deres sunde fornuft 

for at afgøre om de ville indlede samarbejdet. 

Der var ikke nogle kutyme i branchen om at besøge udenlandske kunder på deres adresse, så derfor 

var der umiddelbart ikke noget galt i at Hals Metal ikke besøgte MDDs adresse. Men i og med at 

Hals Metal ikke besøgte MDD burde de på anden vis have undersøgt MDDs baggrund. Da det altid 

var KV der foreslog mødestederne og at det aldrig var på MDDs adresse, kunne dette være en indi-

kator på at KV forsøgte at skjule noget, og ikke ville have at Hals Metals medarbejdere besøgte den 

opgivne adresse. Selvom KV aldrig foreslog at de skule mødes på MDDs adresse kunne Hals Metal 

have insisteret på at aflægge den besøg eller simpelthen være taget på uanmeldt besøg for at sikre 

sig at alt var som det skulle være. 

En anden indikation var måden betalingen foregik på. Det var ikke normal kutyme i branchen at der 

blev betalt med kontanter i en plasticpose. Det var ifølge svarerne fra brancheorganisationen heller 

ikke normalt med kontante betalinger overhovedet, men i og med at det var Hals Metal selv der 

havde forlangt dette, var betalingsmetoden ikke en indikation på at der var noget galt. Hvis det der-

imod var KV der havde foreslået den kontante betaling, burde Hals Metal have undret sig og fore-
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taget grundigere undersøgelser. Hals Metal burde også have foreslået at betalingerne skulle ske via 

bankoverførelser og ikke via en døgnboks idet de på denne måde have haft mulighed for at kontrol-

lere hvorfra betalingerne kom. 

Da perioden for samhandlen mellem Hals Metal og MDD var meget kort taler det for at Hals Metal 

ikke kontrollerede det opgivne momsnummer igen, hvilket ellers kunne have været en mulighed for 

at opdage svindlen noget før. 

3.2.1.3 SKM2006.269.VLR – Mira Data A/S

Sagens fakta

I sagen SKM2006.269.VLR blev virksomheden Mira Data A/S (herefter Mira Data) ufrivilligt in-

volveret i en momskarrusel. Mira Data var en produktions- og engrosvirksomhed som drev virk-

somhed med at samle computere og sælge dem samt sælge ekstra dele til computere. Mira Data 

samarbejdede med et firma i Sverige, Nidrodden Handelshus AB (herefter Nidrodden), hvortil Mira 

Data fakturerede sine varer. Disse handler foregik fra januar til oktober 2001. I juni 2001 gik Ni-

drodden konkurs og blev afmeldt fra momsregistreringen i Sverige. Mira Data fik ikke besked om 

at Nidrodden var gået konkurs. Efter konkursen blev Mira Data stadig kontakte af de samme perso-

ner, som var bag Nidrodden, via samme e-mail og telefonnummer. Mira Data blev gjort opmærk-

som på at Nidrodden var gået konkurs da de danske og svenske myndigheder var på kontrolbesøg 

hos dem i december 2001. 

Når Mira Data modtog betaling fra Nidrodden for varerne skete det via kontant overførsel til Mira 

Datas svenske bank og varerne blev ikke udleveret uden at overførslerne var sket.

Personerne bag Nidrodden stod bag flere andre virksomheder i Sverige (Svensk Bygnadsföradling 

AB, Minvento AB, Minboro AB – ikke momsregistreret, Pro Surface AB) hvorfra de også aftog va-

rer fra Mira Data. Personerne brugte et firma, Datomäklarne AB, som ikke var momsregistreret, til 

at bestille varer hos Mira Data. Mira Data leverede dog varerne til de andre virksomheder. Mira 

Data og personerne bag Nidrodden havde handlet sammen siden 1997. Fakturaerne blev sendt til en 

postboks-adresse, som alle firmaerne deltes om. Denne postboks-adresse blev ændret for alle sel-

skaberne, da Mira Data modtog en e-mail fra en af personerne i november 2001. Det var sket at 

nogle af de fakturaer som Mira Data havde udstedt ikke havde fået påført de pågældende svenske 

selskabers momsregistreringsnummer, hvilket dog var en fejl idet Mira Data havde skiftet edb-sy-

stem som ved en fejl undlod at påføre momsregistreringsnummer ved genudskrivelse.  

Det blev opdaget i juni 2001 at Mira Data ikke havde fået opgivet deres leverancer i EU til listesy-
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stemet for perioden 1.januar 1999 til 30.juni 2001. Mira Data opdagede selv fejlen og fik med det 

samme rettet den. I perioden efter indgav de korrekt oplysninger til listesystemet. 

De svenske myndigheder opdagede at de varer som Mira Data leverede til firmaerne i Sverige ind-

gik i en større momskarrusel i Sverige, ved at en kollega kontaktede dem omkring billige computere 

i en butik i Sverige. De svenske myndigheder påstod, at hvis Mira Data havde indberettet til listesy-

stemet som de burde ville myndigheder have kunne opdage svindlen noget før og dermed stoppet 

noget af svindlen.

I og med at Nidrodden var gået konkurs og derfor ikke længere var momsregistreret i Sverige var 

betingelserne for momsfrit salg efter ML § 34, stk. 1 nr. 1 ikke længere opfyldt og Mira Data blev 

derfor pålagt at betale moms af leveringerne, da SKAT nu mente at leveringsstedet var i Danmark 

jf. ML § 14.  

Vurdering 

Ligesom i den foregående sag nåede Vestre Landsret frem til at Mira Data havde udvist den fornød-

ne omhu for at sikre sig at deres samarbejdspartner var momsregistreret. Som i den foregående sag 

vil, jeg selvom Mira Dara blev anset for atfor at have udvist den fornødne omhu, se på om der var 

nogle indikationer på at svindlen fandt sted, og hvad Mira Data kunne have gjort hvis der forelå så-

danne indikationer. 

Inden Mira Data indledte samarbejdet med Nidrodden kontrollerede de at det momsnummer som 

blev opgivet var gyldigt. Dette gjorde de via telefonisk henvendelse til SKAT201 da VIES via inter-

nettet ikke på denne tidspunkt var indført. SKAT bekræftede at momsnumret var gyldigt. Det var 

procedure i Mira Data at kontrollere momsnumret hver gang de indledte et samarbejde med en ny 

kunde.202 Det eneste som Mira Data kunne have gjort for tidligere at have opdaget at Nidrodden var 

gået konkurs i juni 2001, var ved at kontrollere momsnumret løbende og ikke kun da samarbejdet 

blev indledt. 

Det var dog en meget kort periode som samarbejdet mellem Mira Data og Nidrodden fandt sted i, 

og i denne periode fik Mira Data ingen mistanke omkring deres samarbejdspartner. Dette talte for at 

Mira Data ikke kontrollerede momsnumret igen og de fulgte i den forbindelse SKATs vejledning 

for hvordan virksomheder skal forholde sig ved handler med virksomheder i andre EU-lande. I den-

201 Daværende ToldSkat
202 SKM.2006.269.VLR – ”sagsfremstilling”
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ne stod der, at det ikke var en pligt at kontrollere momsnumre løbende medmindre der var mistanke 

om forhold der ikke var som de skulle være. 203 Det var som nævnt heller ikke muligt på dette tids-

punkt at kontrollere momsnumre via internettet, hvilket gjorde det mere besværligt og tidskrævende 

for virksomhederne at kontrollere et momsnummer da de skulle ringe til SKAT for at få det kontrol-

leret.

I sagen bliver det oplyst at der ikke lå nogen skriftlig samarbejdsaftale mellem Mira Data og Ni-

drodden. Dette var dog kutyme på daværende tidspunkt så det var der ikke noget underligt i. Det er 

dog blevet ændret sidenhen således at der altid bliver lavet en skriftlig samarbejdsaftale mellem 

Mira Data og deres samarbejdspartnere. Det vil sige at Mira Data nu har gjort mere for at sikre sig i 

en samhandel med en udenlandsk samarbejdspartner. 

Mira Data havde endvidere haft et samarbejde med personerne bag Nidrodden i 3 år forinden de 

omtalte handler, og hver gang der blev oprettet et nyt momsnummer i koncernen blev dette ligele-

des kontrolleret via telefonisk kontakt til SKAT. Det fremgår af sagen at Mira Data ikke indhentede 

andre oplysninger som tegningsudskrifter eller lignende omkring de svenske virksomheder og de 

foretog heller ikke nogle undersøgelser af de økonomiske forhold. Hvis Mira Data havde indhentet 

disse oplysninger kunne det være de havde fundet nogle uregelmæssigheder som de måske ville 

have undret sig over. I løbet af de fire år som samarbejdet med personerne bag Nidrodden havde 

stået på, havde der været ansatte fra Mira Data i Sverige indtil flere gange, og i disse anledninger 

havde de også besøgt en butik i Sverige. I og med at flere ansatte havde set kundens butik i Sverige 

i forskellige anledninger var et godt tegn, da det dermed ikke tyede på at Nidrodden forsøgte at 

skjule noget. 

For at spare penge sendte Mira Data ofte flere bestillinger i samme forsendelse og det var også nor-

malt at Nidrodden betalte flere fakturaer på en gang. Betalingerne blev foretaget via kontante over-

førelser til Mira Datas bank og de skulle foreligge inden transportøren udleverede varerne til kun-

den. Det var normalt med bankoverførelser og kontant betaling i branchen, da der godt kunne være 

stor usikkerhed omkring edb-branchen og derfor blev der ikke givet kredit. Derfor var der heller 

intet unormalt i betalingerne. 

Det at Mira Data ikke havde indberettet korrekt til listesystemet i perioden januar 1999-juni 2001 

ville ikke have gjort den store forskel. Dette baseres på at listeindberetningerne skete korrekt fra juli 

2001 hvilket ikke gjorde virksomheden opmærksom på at deres handelspartner egentlig var gået 
203 SKM.2006.269.VLR – ”klagerens påstand og argumenter” samt ”Landsrettens begrundelse og resultat”

61



konkurs. De svenske myndigheder ville formentlig heller ikke have opdaget svindlen hurtigere i og 

med at de opdagede den via et tip fra en kollega og ikke via de oplysninger som blev indberettet til 

VIES. 

3.2.1.4 Sammenfatning

I denne sag er der umiddelbart ikke nogle tydelig indikationer på at der foregik svindel i handelskæ-

den, i og med at Mira Data havde samarbejdet med personerne bag Nidrodden i ca. 4 år og også 

havde flere ansatte der havde besøgt samarbejdspartnerne i Sverige flere gange. Dette er normalt en 

meget god indikator på at tingene er i orden. At Mira Data modtog kontant betaling fra Nidrodden 

via bankoverførelser var der heller ikke noget unormalt i, da det var kutyme i branchen at beta-

lingerne foregik på denne måde. Det skyldtes at der var stor usikkerhed i edb-branchen på det tids-

punkt. Det eneste som Mira Data umiddelbart kunne have gjort var at kontrollere momsnumret lø-

bende. Men da det på det tidspunkt kun kunne gøres via telefonisk kontrol ville det være forholdsvis 

krævende for Mira Data at kontrollere løbende og da det var så kort en periode samarbejdet foregik 

i ,og der intet mistænkeligt var i forbindelse med samarbejdet, var der heller intet der talte for at de 

skulle have kontrolleret det igen. 

3.2.1.5 Konsekvenser for Mira Data og Hals Metal

I disse to sager havde SKAT truffet afgørelse om at henholdsvis Mira Data og Hals Metal skulle be-

tale moms alligevel af de salg de havde foretaget til Sverige. Dette skyldtes at SKAT ikke mente at 

betingelserne for momsfrit EU-salg længere var opfyldt, og at leveringsstedet derfor nu var i Dan-

mark.204 Dette skyldtes at samarbejdspartnerne i begge sager var gået konkurs og dermed ikke læn-

gere var momsregistreret. Disse afgørelser blev i begge sager fra Mira Data og Hals Metals side af 

påklaget til Landsskatteretten som dog fastholdte SKATs afgørelse. Både Mira Data og Hals Metal 

ankede disse afgørelser. 

I Vestre Landsret fik Mira Data medhold i, at de havde udvist den fornødne omhu for at sikre sig at 

betingelsen om at køberen var momsregistreret var opfyldt. Ligeledes fik Hals Metal i Byretten 

også medhold i at de havde udvist den fornødne omhu. 

204 ML § 14
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3.2.2 Varerne skal transporteres ud af landet

Udover at køberen skal være momsregistreret for at kunne foretage momsfrie handler med virksom-

heder i andre EU-lande, skal varerne transporteres ud af et EU-land og ind i et andet EU-land. I 

nogle tilfælde er det ikke altid at varerne bliver ført ud af landet, og dette gør at betingelserne ikke 

længere er opfyldt. Dermed skal sælgeren egentlig betale moms af salgene. Nogen gange er sælge-

ren dog uvidende om at varerne ikke bliver sendt videre, og bliver derfor uforskyldt efteropkrævet 

momsen. Sager om dette er blevet forelagt Domstolen. I sagerne har Domstolen vurderet om sælge-

ren har gjort nok for at sikre sig at varerne blev transporteret ud af landet. Jeg vil i det følgende se 

på to domme hvor dette er blevet behandlet. 

3.2.2.1 Twoh International - C-184/05

Sagens fakta 

I en dom fra Domstolen har denne taget stilling til, om myndighederne i de enkelte medlemslande 

er forpligtet til at spørge et andet medlemsland om der er beviser for at der er sket forsendelse eller 

transport af goder til dette medlemsland. 

Sagen handler om virksomheden Twoh International BV (herefter Twoh) i Nederlandene, som solg-

te computerdele til en virksomhed i Italien. Twoh skulle levere computerdelene ”ab fabrik” således 

at Twoh stillede computerdelene til rådighed for den italienske virksomhed på et depot i Nederlan-

dene, og derfra skulle den italienske virksomhed stå for transporten til Italien. Twoh modtog ikke 

nogle beviser fra den italienske virksomhed for at disse transporter fandt sted, og dermed ingen be-

viser for at varerne var blevet udført fra Nederlandene. Twoh gik alligevel ud fra at leveringerne 

blev sendt til Italien som aftalt, og mente derfor at betingelserne for momsfrit salg var opfyldt. Der-

for opkrævede de ikke moms fra den italienske virksomhed og de betalte heller ingen moms i Ne-

derlandene i forbindelse med leveringerne. 

Ved en revisionskontrol blev det opdaget at der ikke forelå beviser for at udførelsen var sket, og da 

der ifølge den nederlandske lovgivning skulle foreligge beviser for udførelsen, blev Twoh eftero-

pkrævet momsen for de pågældende leveringer. Twoh påklagede denne afgørelse og anmodede 

samtidig de nederlandske myndigheder om at indhente beviser hos de italienske myndigheder. Dette 

mente myndighederne ikke var deres pligt. Det fremgår ikke af sagen om den omhandler momskar-

ruselsvig. 
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Vurdering

I denne sag anmodede Twoh som sagt de nederlandske myndigheder om at indhente oplysninger 

om at varerne Twoh havde solgt til en italiensk virksomhed var blevet ført ud af landet, da Twoh 

ikke selv havde modtaget nogle beviser på dette. Twoh baserede denne anmodning på Direktivet 

om gensidig bistand (77/799) og forordningen om administrativt samarbejde (218/92). 

Formålet med disse to retsakter er at tilsigte at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse, og gøre 

det muligt for medlemslandene at indhente oplysninger hos hinanden således at der kan ske en kor-

rekt fastsættelse af skatten.205 I direktivet og forordningerne står der at myndighederne i et medlem-

sland ”kan” anmode om oplysninger fra et andet medlemsland, hvilket betyder at myndighederne 

har mulighed for at anmode om oplysninger, men at de ikke er forpligtet til dette. Det enkelte med-

lemsland må selv vurdere hvilke situationer de mener gør dem berettigede til at anmode om op-

lysninger hos et andet medlemsland.206 

Ligeledes er det medlemsland hvor der bliver søgt om oplysninger fra heller ikke forpligtet til at af-

give disse oplysninger. Dette skyldes at der kan ligge en for stor arbejdsbyrde på myndighederne el-

ler at det medlemsland der har søgt om oplysningerne endnu ikke har opbrugt alle sine egen sæd-

vanlige informationskilder.207 Ud fra dette har Domstolen konkluderet at direktivet om gensidig bi-

stand og forordningen om administrativt samarbejde ikke er lavet for at udveksle oplysninger om at 

der er sket levering af varer fordi den afgiftspligtige ikke selv er i stand til at skaffe disse oplysnin-

ger.208 

Endvidere fremhævede Domstolen også, at selvom et medlemsland skulle afgive oplysninger om at 

der i det pågældende land lå en erklæring til skatte- og afgiftsmyndighederne fra en køber om at der 

skulle være sket levering indenfor fællesskabet, er dette ikke alene nok til at bevise at varerne fak-

tisk har forladt afsenderlandet og er ankommet til et andet medlemsland.209 

Det blev i sagen fastlagt at det er op til medlemslandene selv at fastlægge hvilke betingelser der skal 

være for at beviserne kan bruges til momsfritagelse.210 Hvis bevisbyrden ikke bliver opfyldt har 

myndighederne ret til at anse det som om betingelserne for momsfrit salg ikke foreligger og dermed 

efteropkræve momsen som om der foreligger et nationalt salg. 

205 C-184/05 Præmis 30
206 C-184/05 Præmis 32
207 C-184/05 Præmis 33
208 C-184/05 Præmis 34
209 C-184/05 Præmis 37 samt C-409/04 præmis 71+72
210 C-184/05 Præmis 25
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3.2.2.2 Konsekvenser for Twoh

Ligesom Commisioners mente de nederlandske skatte- og afgiftsmyndigheder heller ikke at betin-

gelserne for momsfrit salg var opfyldt, og derfor efteropkrævede de momsen for de omtalte salg hos 

Twoh. Twoh mente ikke at dette var berettiget, og anlagde sag ved Gerechtshof Arnhem om at 

momsen ikke skulle efteropkræves, og at de nederlandske skatte- og afgiftsmyndigheder skulle ind-

hente oplysninger hos de italienske myndigheder om at betingelsen var opfyldt. Retten ophævede 

efteropkrævningen omkring tre af de leveringer der var foretaget da de mente der forelå beviser for 

at disse var udført, og nedsatte efteropkrævningen med det pågældende beløb, men de mente ikke at 

de nederlandske skatte- og afgiftsmyndigheder var forpligtet til at indhente nogle beviser. Twoh 

iværksatte en kassationsanke ved Hoge Raad der Nederlanden som stillede de præjudicielle spørgs-

mål til Domstolen. 

Ifølge Domstolens afgørelse bør Hoge Raad der Nederlanden dømme at de nederlandske skatte- og 

afgiftsmyndigheder ikke er forpligtet til at indhente beviser for at varerne er ført ud af landet fra et 

andet medlemsland, og at det dermed er virksomhedens egen pligt at sørge for at disse beviser fore-

ligger. Hvis beviserne ikke foreligger, er skatte- og afgiftsmyndighederne berettigede til at eftero-

pkræve momsen, da betingelserne for momsfrit salg således ikke er opfyldt. 

3.2.2.3 Teleos m.fl. - C-409/04

Sagens fakta

En anden sag, som kom samtidig med Twoh-dommen, er også en EU-dom på området, hvori High 

Court of Justice for England and Wales (herefter High Court) har anmodet om svar på præjudicielle 

spørgsmål om hvornår der er ansvarsfritagelse i forbindelse med levering inden for Fællesskabet.

Denne sag drejer sig om Teleos m.fl. som er 14 virksomheder i Det Forenede Kongerige som solgte 

mobiltelefoner til en spansk virksomhed, Total Telecom SA/Ercosys Mobil SA (herefter TT). 

Mobiltelefonerne der blev solgt skulle for det meste sendes til Frankrig, men enkelte gange skulle 

de også sendes til Spanien. Teleos m.fl. solgte for det meste mobiltelefonerne ”ab fabrik” hvilket 

betød at Teleos m.fl. skulle levere mobiltelefonerne hos en af TT udvalgt speditør på dennes lager i 

Det Forenede Kongerige. TT fik på dette tidspunkt rådigheden over mobiltelefonerne og skulle sør-

ge for videre transport ud af landet. Når der var sket et salg modtog Teleos m.fl. et par dage efter et 

stemplet og underskrevet CRM-fragtbrev i original form. I dette fragtbrev blev goderne beskrevet, 

og leveringsadresse, fragtføreren og indregistreringsnumret på køretøjet fremgik. Formålet med det-
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te fragtbrev var at dokumentere at mobiltelefonerne var nået frem til bestemmelsesstedet. 

Commissioners of Customs & Excise (herefter Commissioners) i Det Forenede Kongerige accepte-

rede i første omgang disse fragtbreve som dokumentation og Teleos m.fl. kunne derfor sælge mo-

biltelefonerne momsfrit. Det vidste sig dog senere at fragtbrevene var falske og Commisioners efte-

ropkrævede momsen hos Teleos m.fl. for de omtalte salg.

Retten som stillede spørgsmålene til Domstolen gjorde det klart at Teleos m.fl. ikke havde nogen 

grund til at betvivle oplysningerne i CRM-fragtbrevene samt ægtheden af dem. Det var også bevist 

at Teleos m.fl. ikke havde deltaget i svigen som TT lavede, og Teleos m.fl. vidste ikke at mobiltele-

fonerne ikke havde forladt Det Forenede Kongerige. Endvidere blev det gjort klart at Teleos m.fl. 

havde foretaget en grundig undersøgelse af TT. 

TT havde afgivet selvangivelse til de spanske myndigheder og havde angivet afgiftsfritaget leverin-

ger inden for Fællesskabet og krævet tilbagebetaling af den erlagte indgående moms. 

Det fremgår af sagen at der er tale om momssvig men ikke om det er momskarruselsvig der foregik. 

Vurdering

Ved Domstolens fortolkning af 6.momsdirektiv i denne sag har generaladvokaten i sit forslag til af-

gørelsen udtalt at der skal tages hensyn til to formål.211 Det første er at momssvigen skal hindres, da 

især de grænseoverskridende handler med varer, som har stor værdi og er nemme at transportere, er 

særligt udsatte for at der bliver lavet momssvig. Det andet formål er at virksomheder som foretager 

disse grænseoverskridende handler ikke må pålægges for store risici og byrder. Dette skyldes at 

handlen inden for Fællesskabet ikke må blive vanskeliggjort mere end højst nødvendigt. 

Begrebet forsendelse

I sagen er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til hvornår betingelserne for erhvervelse inden 

for Fællesskabet er opfyldt, således at der kan ske afgiftsfritagelse af leveringen. For at der er sket 

erhvervelse, skal der ifølge MD art. 20, stk. 1212 være to betingelser opfyldt: Retten til som ejer at 

råde over godet skal være overgået fra sælger til køber, og der skal ske transport eller forsendelse til 

erhververen som foretages af sælgeren, erhververen eller for disses regning til en anden medlems-

stat end den, hvor forsendelsen eller transporten af godet blev påbegyndt. 

For at sikre princippet om momsens neutralitet skal der ske afgiftsfritagelse af den dertil svarende 

211 C-409/04 Punkt 4
212 Tidligere 6.momsdirektiv art. 28a, stk.3, første og andet afsnit
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levering for ovenstående erhvervelse.213 For at der er sket levering af et gode skal der være to betin-

gelser opfyldt, jf. MD art. 138, stk. 1214: Leveringen skal ske til en momsregistreret person og godet 

skal forsendes eller transporteres ud af et medlemsland i EU til et andet medlemsland i EU.

De to parter i sagen er ikke uenige om at retten til at råde over mobiltelefonerne er overgået til TT 

fra Teleos m.fl. i og med at leveringen skete ”ab fabrik”, og der er heller ikke tvivl om at leveringen 

er sket til en momsregistreret person i Spanien. Til gengæld er de to parter uenige om hvornår der er 

sket forsendelse og der dermed sker opfyldelse af de to andre betingelser i ovenstående artikler.215 

Domstolen har i flere sager216 fastslået at der skal ses på den objektive karakter af en transaktion og 

ikke på den afgiftspligtige persons hensigter. Hvis myndighederne skulle undersøge den afgiftsplig-

tige persons hensigter ville det stride mod merværdisystemets formål, som er at sikre retssikkerhe-

den og lette de handlinger som er forbundet med afgiftens anvendelse. Dette gælder dog ikke i und-

tagelsestilfælde. 

Ud fra dette har Domstolen fastslået, at det er en objektiv betingelse at godet skal flyttes fra et land 

til et andet.217 Dermed skal godet fysisk have forladt leverandørens medlemslands område. Denne 

objektive hændelse mener generaladvokaten kan bidrage til at forhindre skattesvig, i og med at det 

er nemmere at kontrollere den fysiske varebevægelse end personers hensigt.218

Falske beviser

Domstolen blev endvidere spurgt om det stadig var i orden at opkræve momsen hvis leverandøren 

havde forelagt beviser for at mobiltelefonerne var ført ud af landet og denne var i god tro selvom 

det viste sig at beviserne var forfalsket fra køberens side af. 

Det Forenede Kongerige havde i deres lovgivning indført bestemmelser om, at for at kunne foretage 

momsfrie handler skulle der foreligge dokumentation om at varerne var blevet ført ud af landet. 

Hvis det var køberen der havde sørget for udførelsen skulle leverandøren sørge for dokumenter der 

indeholdte oplysning om hvordan varerne skulle forsendes, og der skulle være bevis for at forsen-

delsen var sket.219 Det Forenede Kongerige havde indført disse bestemmelser i overensstemmelse 

213 C-409/04 Punkt 29
214 Tidligere 6.momsdirektiv art. 28c, punkt A, litra a), første afsnit
215 C-409/04 Præmis 29
216 C-4/94 BLP Group præmis 24, sager C-354/03, C-355/03 og C-484/03 Optigen m.fl. præmis 45 samt C-439/04 og 
C-440/04 Axel Kittel og Recolta Recycling SPRL præmis 42
217 C-409/04 Præmis 40
218 C-409/04 Punkt 50
219 C-409/04 Præmis 13
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med MD art.131220 som pålægger de enkelte medlemslande at fastsætte de formelle krav til beviser-

ne for at betingelserne for anvendelse af fritagelsesbestemmelsen er opfyldt. Beviserne skal hindre 

unddragelse, undgåelse og misbrug. Teleos m.fl. havde i god tro forelagt Commisioners CRM-

fragtbreve som indeholdte de påkrævede oplysninger, og Commisioners accepterede disse CRM-

fragtbreve i starten indtil de opdagede at fragtbrevene egentlig var falske. 

Domstolen udtalte i sagen at de betingelser som medlemslandene indførte efter MD art.131 skal op-

fylde de almindelige retsprincipper der er i fællesskabsretten. I dette tilfælde lagde Domstolen vægt 

på retssikkerhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.221 

Retssikkerhedsprincippet stiller krav om at en afgiftspligtig person skal have mulighed for at forud-

se de forpligtelser en handling fra hans side af kan få, og når det drejer sig om økonomiske forplig-

telser har det ekstra stor betydning at dette princip bliver opfyldt.222 Derfor er det i strid med prin-

cippet hvis et medlemsland har stillet krav til dokumenter for udførelsen af varerne og myndighe-

derne endda først har accepteret dokumenterne som bevis, for efterfølgende at bruge dem til at efte-

ropkræve momsen hos leverandøren.223 Da Det Forenede Kongerige har stillet krav til dokumenter-

ne betyder det at en leverandør der sørger for at anskaffe disse dokumenter skal kunne regne med at 

disse også bliver godkendt som bevis for udførelsen af varerne. Hvis han ikke kan regne med dette 

er det i strid med retssikkerhedsprincippet. 

Det andet princip som Domstolen lagde vægt på i denne sag er proportionalitetsprincippet. Inden 

EU åbnede for det indre marked skulle varerne fortoldes, og derfor kunne man via toldpapirerne føl-

ge varernes rute. EUs indre marked blev åbnet for at lette den frie varebevægelse og derfor skulle 

der ikke længere ske fortoldning af varerne. Dermed forsvandt beviserne for varernes bevægelse li-

geledes, og derfor var det nødvendigt at finde andre former for beviser. Ifølge proportionalitetsprin-

cippet må kravene til disse beviser ikke medføre at de frie varebevægelser bliver begrænset.224 Pro-

portionalitetsprincippet gør også at kravene som medlemslandene kan stille ikke må være for byrde-

fulde i forhold til leverandøren, og samtidig skal de være så effektive at de kan beskytte statskassen 

mod tab pga. svig, men de må ikke gå ud over hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Det vil 

sige at Det Forenede Kongerige skulle finde en balance mellem at beskytte statskassen mod svig og 

samtidig ikke gøre det for besværligt for leverandøren at bevise at varerne var blevet ført ud af lan-

220 Tidligere art. 28c, punkt A, litra a) første afsnit
221 C-409/04 Præmis 45+46
222 C-409/04 Præmis 48
223 C-409/04 Præmis 50
224 C-409/04 Punkt 65+66
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det. 

Det ville også være i strid med proportionalitetsprincippet hvis leverandøren i god tro ville blive på-

lagt at skulle betale hele momsbeløbet fordi køberen havde svindlet, da dette samtidig ville skabe 

incitament hos købere om at lade være med at udføre varerne fra landet samt ikke at momsdeklarere 

dem i det tiltænkte bestemmelsesland, da de på denne måde kunne undgå momsen.225

Domstolen fremhæver ligeledes i sagen at det ikke er i strid med fællesskabsretten hvis et medlem-

sland kræver at de erhvervsdrivende træffer de foranstaltninger som med rimelighed kan kræves af 

dem for at sikre at transaktionerne ikke fører til deltagelse i momssvig.226 Dog skal omstændigheder 

som at leverandøren har handlet i god tro, truffet enhver rimelig foranstaltning der stod i hans magt 

og det er udelukket at han deltog i svigen tages i betragtning når det skal afgøres om der skal eftero-

pkræves moms.227 

3.2.2.4 Konsekvenser for Teleos m.fl.

Commisioners mente ikke at betingelserne for at foretage momsfrie handler var opfyldt og derfor 

havde de efteropkrævet momsen for de omtalte salg hos Teleos m.fl. Samtidig med at de eftero-

pkrævede momsen, fastslog de at Teleos m.fl. ikke havde været involveret i den svig der var sket. 

Teleos m.fl. anlagde sag ved High Court of Justice for England and Wales mod Commisioners da 

de ikke mente at efteropkrævningen af momsen var berettiget i og med at de ikke havde været in-

volveret i svigen. High Court stillede de præjudicielle spørgsmål til Domstolen. 

Efter Domstolens afgørelse bør High Court give Teleos m.fl. medhold i at Commisioners ikke kan 

efteropkræve momsen af de omtalte salg. Domstolen gav Commisioners ret i at det er en objektiv 

betingelse at varerne skal flyttes fysisk fra et EU-land til et andet, men den lagde samtidig vægt på 

at der også skal ses på at Teleos m.fl. havde handlet i god tro, de ikke var involveret i den pågæl-

dende svig og at de samtidig havde foretaget en grundig undersøgelse af TT inden samarbejdet star-

tede. Endvidere ville det tale imod de tre almindelige retsprincipper, retssikkerhedsprincippet, pro-

portionalitetsprincippet og princippet om afgiftens neutralitet, hvis Commisioners underkendte 

CRM-fragtbrevene selvom de var falske. 

225 C-409/04 Præmis 53+58
226 C-409/04 Præmis 65
227 C-409/04 Præmis 66
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3.2.2.5 Hvad kunne Teleos m.fl. og Twoh have gjort

En ting som Teleos m.fl. og Twoh kunne have gjort for at sikre sig at henholdsvis mobiltelefonerne 

og computerdelene blev ført ud af henholdsvis Det Forenede Kongerige og Nederlandene var ved 

selv at stå for transporten af varerne. Ved selv at stå for transporten af varerne kunne de været sik-

ker på at varerne ankom til de rigtige bestemmelsessteder og ikke forblev i Det Forenede Kongerige 

eller Nederlandene.

Som generaladvokaten kommenterer i sit forslag til begge afgørelser228, er risikoen ved at sælge ”ab 

fabrik”, at hvis køber i strid med kontrakten ikke forsender eller transportere varerne ud af landet til 

et andet medlemsland, er transaktionen ikke momsfritaget. Dette medfører at transaktionen må være 

at betragte som en levering i indlandet og derfor skal der opkræves indenlandsk moms af salget. 

Sælgeren har sandsynligvis ikke faktureret denne moms til køberen og står derfor med et tab. Sæl-

geren kan forsøge at henvende sig til sin kontraktpartner for at få disse penge for momsen tilbage, 

men hvis køberen er ude på at svindle vil det formentlig ikke lykkes. 

Leverandøren i nogle af medlemslandene har derfor mulighed for at sikre sig mod sådan en situa-

tion ved at kræve sikkerhed for momsen indtil der foreligger beviser for at transporten ud af landet 

er sket. Dette er tilfældet i både Det Forenede Kongerige og i Nederlandene.229 Denne sikkerheds-

stillelse ville ikke have hjulpet i Teleos m.fl.s situation da de jo netop modtog beviser for at trans-

porten var sket. I og med at de ikke vidste at fragtbrevene var falske ville de have anset det for at 

der forelå beviser for transporten og have frigivet sikkerhedsstillelsen til TT igen.230 

Til gengæld ville det i Twohs tilfælde have været en mulighed for at forhindre et tab. Dette skyldtes 

at den italienske virksomhed jo netop ikke udleverede de pågældende beviser for udførelsen til 

Twoh. Hvis den italienske virksomhed havde indvilgede i at stille sådan en sikkerhed ville det have 

været den italienske virksomhed som stod med tabet og ikke Twoh, hvis de ikke ville udlevere bevi-

serne. Hvis den italienske virksomheden allerede inden den første levering ikke ville stille sådan en 

sikkerhed kunne Twoh lade være med at indlede et samarbejde med dem, da det kunne tyde på at 

den italienske virksomhed måske ikke var helt reel.   

Teleos m.fl. havde som nævnt foretaget en grundig undersøgelse af TT, hvilket de gjorde ved at 

kontrollere det spanske momsnummer, registrering i handelsregistreret og kreditværdigheden. De 

228 C-409/04 punkt 53+54 + Twoh punkt 28
229 C-409/04 præmis 13 + Twoh præmis 14
230 C-409/04 punkt 77
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havde endvidere indhentet oplysninger omkring den speditør som TT havde valgt.231 De fandt intet 

underligt fandt ved denne undersøgelse og derfor var der ingen grund for Teleos m.fl. ikke at stole 

på TT. Det fremgår ikke af Twoh sagen om Twoh foretog sådanne undersøgelser inden de indledte 

samarbejdet med den italienske virksomhed. Hvis de ikke foretog disse undersøgelser, ville det 

have været en mulighed de skulle benytte sig af for at få viden om den italienske virksomhed var til 

at stole på.  

3.2.2.6 SKM2003.400.ØLR – Børge Kristiansen og Søn A/S

I Danmark har der ligeledes været sager som omhandler at varerne ikke er blevet ført ud af landet, 

selvom sælgeren troede at de var. I en af sagerne er sælger blevet dømt for ikke at være i god tro og 

heller ikke at have ført tilstrækkelig beviser for at varerne var blevet ført ud af Danmark. Dermed 

var salgene han havde foretaget til en tysk køber ikke momsfritaget. Sagen drejer sig ikke om en 

virksomhed, som blev involveret i en momskarrusel, men der kan alligevel ud af sagen udledes nog-

le indikationer om at varerne ikke blev ført ud af Danmark. Dette kunne sælgeren have reageret på. 

Sagens fakta

Børge Kristiansen & Søn A/S (herefter BKS) var en virksomhed som handlede med skrot. De havde 

såvel indenlandsk salg og eksport til andre lande. Sagen drejer sig om nogle varepartier som BKS 

solgte til den tyske virksomhed Kabelcykling Liebenswalde GmbH (herefter KCL). KCL skulle 

have sørget for at varerne blev transporteret fra Danmark til Tyskland, men KCL videresolgte varer-

ne til andre virksomheder i Danmark og transporterede derfor ikke varerne til Tyskland alligevel. 

For det meste var det direktøren i KCL, John Madsens bror, Steen Madsen, der sørgede for trans-

porten af de pågældende varepartier. Et af de danske firmaer, LM Handel ApS som KCL videre-

solgte varerne til var ejet af John Madsens hustru. 

Vurdering

Som det blev konstateret i Teleos m.fl. og Twoh er det et objektivt kriterium at varerne fysisk skal 

forlade afsenderlandet og ankomme til et andet EU-land for at der kan sker momsfritagelse. Dog 

kan momsfritagelse ske alligevel hvis sælgeren kan bevise at han er i god tro omkring at der sker 

transport af salget. 

231 Forslag til afgørelse punkt 15
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I sagen blev det fremlagt at BKS udarbejdede følgesedler som blev sendt med varerne. I disse følge-

sedler var varerne specificeret, køberens momsnummer og bestemmelsesstedet for varerne var på-

ført og der var en vægtbon med, som viste at der var sket indvejning af varerne ved overgivelse fra 

sælgeren til køberen. 

Det momsnummer som BKS påførte var KLCs. Når sælgeren overdrog varerne til køberen skete det 

via en chauffør som kvitterede på køberens vegne for at varerne var modtaget. Fakturaerne blev 

sendt til KLC i Tyskland. Betalingen for varepartierne skete enten via checks eller kontanter. For 

det meste kom betalingen fra KLC men ved nogle af varepartierne var det bevist at kontanterne ikke 

kom fra KLC og ved andre varepartier var checkene ikke udstedt af KLC, men af LM Handel ApS i 

stedet. Det burde BKS have set som et tegn på at der var noget galt, og at varerne formentlig ikke 

havde forladt Danmark når betalingen kom fra et dansk selskab. Bare det at betalingen kommer fra 

en anden end køber selv bør få sælgeren til at reagere da det ikke er normalt at et firma betaler på 

vegne af et andet firma. Heller ikke selvom direktørerne i firmaerne er gift med hinanden. BKS bur-

de i disse tilfælde have taget kontakt til KLC for at kontrollere hvorfor checkene kom fra et andet 

selskab og forhører sig om varerne var blevet transporteret til Tyskland som aftalt.

I sagen blev det også fremlagt at der ved nogle af salgene var sket det, at der var udstedt kreditnota-

er før der egentlig var sket noget salg fra BKS til KLC. Disse kreditnotaer var dog ikke udstedt til 

BKS, men imellem nogle af de andre firmaer i handelskæden. Endvidere var det hændt at der var 

sket salg fra et firma i Danmark til et andet firma i Danmark inden dette firma reelt havde købt va-

rerne fra det tyske KLC. I og med at disse transaktioner ikke involverede BKS og de derfor ikke så 

de pågældende fakturaer og kreditnotaer var dette ikke noget som BKS skulle have reageret på.

Det blev også fremlagt i sagen at det ud fra fragtdokumenterne kunne ses at varerne blev transporte-

ret direkte fra BKS i Danmark til andre steder i Danmark og at der ikke skete transport over Tys-

kland som aftalt mellem BKS og KLC. Det fremgår ikke af sagen om BKS sørgede for at få disse 

fragtbreve som bevis for at transporterne var sket som aftalt. Det fremgår til gengæld fra sagen at 

det ikke var kutyme i branchen at få disse fragtbreve tilsendt fra køberen, og dermed var der intet 

unormalt som kunne indikere at varerne ikke blev transporteret de korrekte steder hen. Hvis BKS 

dog alligevel havde sørget for at få disse fragtbreve havde det været et helt klart tegn på at transpor-

terne ikke var sket som aftalt. BKS kunne dermed have rettet op på fejlene og opkrævet moms af 

salgene, eller han kunne have gjort det klart overfor køberen at varerne skulle over Tyskland inden 

de blev videresolgt i Danmark. 
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Den bedste måde BKS kunne have sikret sig at transporten skete som aftalt var ved selv at sørge for 

transporten til Tyskland. I Danmark er der ikke umiddelbart i lovgivningen hjemmel til at kræve 

sikkerhedsstillelse fra virksomhederne indtil dokumentationen for udførelsen foreligger, ligesom 

der er i Det Forenede Kongerige og Nederlandene. 

Konsekvenser

I denne sag blev BKS dømt for at ikke at have været i god tro, da der var en del der indikerede at 

han burde have indset at varerne ikke forlod Danmark. BKS blev derfor dømt til at betale eftero-

pkrævningen af momsen på de omtalte salg. 

3.2.2.7 Sammenfatning på Twoh, Teleos m.fl. og BKS-sagen

I Twoh-sagen gjorde Domstolen det klart, at myndighederne ikke er forpligtet til at indhente beviser 

fra en anden medlemsstat om at der er sket forsendelse af varerne. Denne pligt ligger hos sælgeren 

alene og hvis han ikke sørger for at beviserne foreligger, kan de nationale myndigheder nægte ham 

fradrag af salgene. I de to EU-domme bliver det gjort klart at de beviser som myndighederne kræver 

for at sikre at der er sket forsendelse af varerne ikke må være for krævende at anskaffe da det såle-

des vil være i strid med proportionalitetsprincippet. Hvis sælgeren til gengæld har sørget for at skaf-

fe disse beviser kan myndighederne ikke nægte ham fradragsretten da det vil være i strid med rets-

sikkerhedsprincippet.  Selvom beviserne skulle vise sig at være falske og sælgeren ikke er vidende 

om dette, som i Teleos m.fl.s tilfælde, kan myndighederne ikke kræve at der skal betales moms af 

salgene, da dette ligeledes ville stride mod retssikkerhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. 

I Teleos m.fl.-sagen og Twoh-sagen kunne virksomhederne have krævet sikkerhed for momsen ind-

til beviserne for at varerne var blevet transporteret forelå hos dem, da deres nationale lovgivning gi-

ver tilladelse til dette. Det ville ikke have hjulpet for Teleos m.fl., men Twoh kunne have undgået et 

tab. 

I BKS-sagen kan der udledes enkelte indikationer på at varerne ikke var blevet ført ud af Danmark 

som aftalt. Bl.a. modtog BKS kontanter og checks som ikke kom direkte fra køberen selv men fra 

nogle af de andre virksomheder i Danmark. Dette burde BKS have reageret på da det ikke er nor-

malt at en virksomhed betaler for en anden virksomheds varer. Det kom også frem i sagen at BKS 

ikke sørgede for at få beviser, i form af f.eks. fragtbreve, for at varerne var blevet transporteret til 

Tyskland. Det var dog kutyme i branchen på daværende tidspunkt og derfor var der intet unormalt i 
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dette. BKS kunne dog ved at have krævet disse fragtbreve have opdaget at varerne ikke blev trans-

porteret til Tyskland men forblev i Danmark. 

Som det også fremgår af Teleos m.fl. er det en god ide at sælgeren laver en grundig undersøgelse af 

køberen da det kan være med til at give fradrag alligevel. Den bedste måde at sikre sig på er dog al-

ligevel hvis virksomhederne selv havde stået for transporten af varerne. 

3.2.2.8 Sammenfatning på de to betingelser i ML § 34 stk. 1, nr. 1 

Ud fra de to første domme kan det ses at myndighederne, her SKAT, mener at bestemmelsen om at 

køberen skal være momsregistreret i ML § 34, stk. 1, nr. 1 er en objektiv bestemmelse og at betin-

gelsen derfor skal være opfyldt for at kunne foretage handlerne uden moms. Derimod mener dom-

stolene at betingelsen om at være momsregistreret ikke kun er en objektiv bestemmelse, men at der 

også er subjektive kriterier, der kan have betydning. Det vil sige at domstolene mener at selvom 

kravet om at samarbejdspartneren skal være momsregistreret ikke er opfyldt kan virksomheder sta-

dig foretage momsfrie handler. Dette er dog kun hvis virksomheden har gjort alt hvad de kunne for 

at kontrollere og dermed sikre sig at samarbejdspartneren var momsregistreret ved samarbejdets be-

gyndelse. Hvis domstolene havde ment at det var en ren objektiv bestemmelse ville både Mira Data 

og Hals Metal være blevet dømt til at skulle betale moms af salgene til Sverige da betingelserne for 

momsfrit salg dermed ikke var opfyldt, da køberne var blevet slettet fra momsregistreret i Sverige 

imens handlerne stod på. 

De to EU-domme og BKS-sagen behandler den anden betingelse i MD art. 138, stk. 1 som er im-

plementeret i ML § 34, stk. 1, nr. 1 om at varen skal forsendes eller transporteres ud af landet. I Te-

leos m.fl.-dommen og Twoh-dommen fastslår Domstolen at det er en objektiv betingelse og at va-

rerne derfor fysisk skal have forladt afsenderlandet. Selvom Domstolen mener at det er en objektiv 

betingelse er der alligevel som ved første betingelse en subjektiv vurdering ind over, hvilket især 

kan ses ud fra Teleos m.fl.-dommen. Dette skyldes at en leverandør der i god tro har sørget for bevi-

serne for at varerne er blevet ført ud af påbegyndelseslandet og ellers har foretaget en grundig un-

dersøgelse af samarbejdspartneren og ikke har deltaget i svindlen ikke bør blive pålagt at betale 

moms af salgene. Dette ville være i strid med de almindelige retsprincipper retssikkerhedsprincippet 

og proportionalitetsprincippet i EU-retten. 

Hvis leverandøren til gengæld  ikke har sørget for at få beviser der lever op til de krav som myndig-

hederne har stillet og ikke har foretaget en grundig undersøgelse af samarbejdspartneren, er myn-
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dighederne berettigede til at efteropkræve momsen fra den pågældende leverandør, hvilket kan ses 

ud af Twoh-dommen og BKS-dommen. 

3.2.3 Køber

Det er ikke kun sælger der skal være opmærksom på at blive involveret i en momskarrusel, det er li-

geledes køber der skal passe på. 

En ting som køberen især skal være opmærksom på er hvis han bliver tilbudt nogle varer til en me-

get lav pris. Hvis prisen er unormalt lav kan det være en indikation på at sælgeren opkræver 

momsen men ikke afregner den som han skal til myndighederne. En lav pris er selvfølgelig ikke al-

tid tegn på at der er svindel i gang. En lav pris kan f.eks. være fordi en ny leverandør prøver at kom-

me ind på markedet og derfor i starten er nødt til at sætte prisen lav for at trække kunder til. Det kan 

også være at en virksomhed vil gøre opmærksom på sig selv og derfor laver et reklamefremstød 

med billige varer. Endvidere kan det også være hvis en virksomhed er kommet i besiddelse af et 

større vareparti som de har problemer med at afsætte, da de f.eks. kan have en vare liggende på 

lageret som er på vej ud af markedet. 232 

Som der bliver nævnt i dommen Federation233 må det antages at en person må vide at der foregår 

svindel når prisen enten ligger lavere end den laveste pris det kan forventes at skulle betale på det 

frie marked eller hvis prisen ligger lavere end den pris der skal betales for at få tilsvarende vare di-

rekte fra producenten. Selvom køberen befinder sig i en branche hvor markedspriserne svinger me-

get har de formentlig alligevel et sådan branchekendskab at de burde være i stand til at vurdere om 

priserne er helt ved siden af det normale. Hvis priserne f.eks. er 15-20 % under markedspriserne bør 

køberen vide at der er en risiko for at der foregår svindel i den pågældende handelskæde.234 

3.2.3.1 Konsekvens

En konsekvens af at købe varer til unaturlig lav pris er at køberen kan blive dømt for at have begået 

momshæleri ved at købe sorte varer jf. ML § 81, stk. 5. Det er dog afgørende for at kunne straffe en 

person eller virksomhed efter denne bestemmelse at den pågældende burde indse at leverandøren el-

ler yderen ikke vil afregne momstilsvaret. For at afgøre om personen eller virksomheden burde have 

indset ovenstående skal der foretages en markedsmæssige vurdering af de vilkår som handlen er fo-

232 Momskarruseller er oppe i tiden - igen
233 C-384/04 præmis 31
234 Momskarruselsvig – hvor langt kan man gå….?
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retaget under. Herunder vil det udover prisen være relevant f.eks. at se på fakturaindholdet og på 

om der er atypiske vilkår i forhold til andre handler i den pågældende branche. Hvis der er noget der 

afviger fra de normale forhold vil det være en indikation på at der kan ske svindel. Dette skal dog 

afgøres konkret i alle tilfælde.235

3.2.3.2 Hvad kan en virksomhed gøre for at sikre sig

En køber har ligesom sælger mulighed for at forsøge at sikre sig at den leverandør de handler med 

har reelle hensigter. Det kan eksempelvis være en god ide for køberen at foretage en grundig under-

søgelse af leverandøren, og det kan være en god ide at indarbejde nogle rutiner i virksomhedens 

indkøbsafdeling.236 

Hvis en virksomhed skulle vælge at indgå en handel til fordelagtige vilkår, har de mulighed for at 

undgå at blive idømt straf efter ML § 81, stk. 5. Dette kan gøres ved at give det lokale Skattecenter 

meddelelse om at der er indgået en handel til fordelagtige vilkår. Denne meddelelse skal identificere 

afsenderen af varerne, en kopi af fakturaen eller lignende dokumentation for handlen samt de vilkår 

handlen er lavet under. Endvidere skal det fremgå af meddelelsen at det er en meddelelse om an-

svarsfriholdelse efter ML § 81, stk. 5. SKAT skal kvitterer for at meddelelsen er modtaget og efter-

følgende må de ikke indlede en straffesag mod virksomheden vedrørende den handel som meddel-

elsen drejer sig om. Fordelen for SKAT ved disse meddelelser er, at de på et tidligt tidspunkt kan få 

indikationer om at der foregår svindel. 237 

3.2.4 Handel med tredjelande

Der er som nævnt begyndt at dukke sager op hvori momskarruseller også involverer tredjelande, så 

derfor skal virksomheder ligeledes være opmærksomme når de foretager handler der involverer 

tredjelande. Når der sker handler med tredjelande kan det være sværere at foretage en undersøgelse 

af hvem de pågældende virksomheder er. Det er f.eks. ikke nogen samarbejdsaftaler mellem EU og 

tredjelande om handel med varer, og derfor kan det være sværere for en virksomhed at indhente op-

lysninger i det pågældende land. 

I og med at det er sværere for en virksomhed at foretage en undersøgelse er det bedste en dansk 

virksomhed kan gøre at have en kritisk holdning til den pågældende udenlandske virksomhed. Da 

sager om svig især har involveret virksomheder i Asien, er det en god ide at have en kritisk hold-

235 LFF1998-99.1.229 Bemærkninger til lovforslaget nr. 5
236 Momskarruselsvig – hvordan kan man sikre sig….?
237 Momskarruselsvig med ydelser samt Momsvejledning 2008-3 afsnit V.2.11
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ning asiatiske virksomheder. Desuden bør virksomheder der er i brancher hvor der er sket omfatten-

de momskarruselsvig, som f.eks. mobiltelefoner og computerchips,, være ekstra opmærksomme.238

Når der sker handel med tredjelande, skal varerne udføres af EUs område før der kan ske momsfrit 

salg. Derfor skal virksomheder der handler med tredjelande sørger for at varerne fysisk er blevet 

ført ud af EUs område. Den bedste måde en virksomhed kan sikre sig dette er ved selv at stå for 

transporten ud af EUs momsområde. 

Hvis f.eks. en udenlandsk virksomhed kontakter en dansk virksomhed med henblik på at købe nogle 

varer fra denne ,og der samtidig ligger et tilbud til den danske virksomhed om at købe nogle varer 

der matcher det den udenlandske virksomhed efterspørger fra f.eks. en anden dansk virksomhed, 

kan dette virke mistænkeligt. Det kan være en indikation på at den udenlandske og den danske virk-

somhed måske arbejder sammen og formentlig vil begå svindel. Det er en god ide i sådanne tilfælde 

at undersøge den danske virksomhed og kontrollere at denne f.eks. er momsregistreret, hvor længe 

den har eksisteret og om virksomheden/personkredsen bag den er kendt i branchen. 239 

3.2.4.1 Sammenfatning 

Køberen skal især være opmærksom hvis de får tilbudt varer som ligger meget under markedsvær-

dien på den pågældende vare. Hvis en køber aftager sådanne varer kan han blive dømt for momshæ-

leri og bliver idømt enten bøde eller fængsel. En måde at sikre sig på ikke at blive dømt for moms-

hæleri er ved at give meddelelse om ansvarsfriholdelse til det lokale skattecenter, hvori det skal op-

lyses at der blive indgået en handel på fordelagtige vilkår. Endvidere er det også fra købers side af 

en god ide at foretage en grundig undersøgelse af sælger således at køberen kan bevise at denne har 

handlet i god tro. 

Ved handel med tredjelande kan det være svært at foretage en grundig undersøgelse af den pågæl-

dende virksomhed. Derfor er det vigtigt at virksomheder der handler med tredjelande har en kritisk 

holdning til de samarbejdspartnere den har i tredjelandene. Hvis virksomheden på nogen måde er i 

tvivl om alt er som det skal være skal de ikke indgå et samarbejde med den. 

238 Momskarruseller er oppe i tiden – igen 
239  Momskarruseller er oppe i tiden – igen 
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3.2.5 Solidarisk hæftelse

Hvis en virksomhed bliver involveret i en momskarrusel, kan denne blive pålagt at betale solidarisk 

hæftelse. Det er dog ikke alle virksomheder som bliver involveret i en momskarrusel der kan blive 

pålagt solidariske hæftelse. Som beskrevet skal der være tre betingelser opfyldt: Virksomheden skal 

have deltaget i en momskarrusel tidligere, de skal have modtaget en notifikation med påbud fra 

myndighederne, samt de skal have undladt at følge disse påbud. Endvidere skal skraldespandssel-

skabet i momskarrusellen beviseligt have handlet med forsæt eller udvist groft uagtsomhed med 

henblik på at unddrage momsen.240 Det er lige meget hvor i kæden af handlende virksomhederne be-

finder sig for at komme til at hæfte solidarisk. Dog skal de være registreret i det land hvor svigen 

foregår. Desuden kan virksomhederne kun komme til at hæfte solidarisk for den indenlandske 

moms skraldespandsselskabet skulle have afregnet. Det vil sige, at her i Danmark kan virksomheder 

kun komme til at hæfte for den moms som skulle have været afregnet til de danske myndigheder.241

I sagen Federation242 tog Domstolen stilling til hvornår et medlemsland kan pålægge personer sådan 

en solidarisk hæftelse. Domstolen fastslog for det første, at når et medlemsland indfører en foran-

staltning som solidarisk hæftelse skal den overholde de almindelige retsprincipper der er i fælles-

skabsretten – i dette tilfælde retssikkerhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.243 I sit forslag 

til afgørelsen skriver generaladvokaten at, i henhold til retssikkerhedsprincippet, skal de foranstalt-

ninger der bliver truffet være klare og præcise således at den pågældende kan forudse dens anven-

delse.244 

Det vil sige at der  ved indførelse af en foranstaltning som solidarisk hæftelse, skal en virksomhed 

der indgår en handel vide i hvilke tilfælde denne kan blive pålagt solidarisk hæftelse, og for hvad 

denne hæftelse dækker. Dette er grunden til at der er indsat betingelser om at en virksomhed tidlige-

re skal have deltaget i en momskarrusel samt at denne skal have modtaget en notifikation om dette. 

Hvis notifikationen ikke blev sendt ud til virksomhederne men de bare blev pålagt den solidariske 

hæftelse første gang de blev involveret i en momskarrusel, ville de ikke have mulighed for at forsø-

ge at forhindre at blive involveret i en momskarrusel igen. Dette ville også forringe konkurrenceev-

nen i den pågældende branche indenfor EU-området, og dermed være imod restriktionsprincippet. 

Grunden til dette ville være at virksomheder ikke længere ville turde indgå samarbejde med virk-

240 LFF2005-2006.1.45 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser til § 1 nr. 1. 
241 LFF2005-2006.1.45 De enkelte forslags indhold og gældende ret afsnit 3.2.2.1
242 C-384/04
243 C-384/04 Præmis 29
244 C-384/04 Punkt 24
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somheder fra andre medlemslande eller virksomheder i Danmark der handler med virksomheder i 

andre medlemslande, i og med de ville kunne risikere at blive pålagt solidarisk hæftelse for de andre 

leds moms selvom de selv var i god tro. 

Påbuddene der bliver fastsat i notifikationen kan f.eks. være at virksomheden skal udføre nogle ak-

tive handlinger for at sikre sig at det ikke er en momskarrusel den er involveret i. Det kan f.eks. 

være at virksomheden fysisk skal kontrollere varerne den skal handle med og sørge for at registrere 

varerne med en eller anden form for vareidentifikation. På mobiltelefoner kan det f.eks. være imei-

nummeret og på computertilbehør serienummeret.  

Hvis virksomheden på denne måde opdager at de tidligere har handlet med de samme varer, er der 

en overvejende sandsynlighed for at det er en momskarrusel der er gang i. Udover de aktive hand-

linger kan det også være at virksomheden bliver pålagt at skulle være mere opmærksom på usæd-

vanlige fakturerings-, betalings- og vareflow. Endvidere kan virksomheden blive pålagt at holde øje 

med om varernes pris afviger fra den generelle markedspris og om varens pris hænger sammen med 

kvaliteten og mængden. 245

Udover retssikkerhedsprincippet skal foranstaltningerne også tage hensyn til proportionalitetsprin-

cippet. I forbindelse med dette princip udtalte Domstolen, at de foranstaltninger som myndigheder-

ne træffer for så effektivt som muligt at beskytte statskassen ikke må gå ud over hvad der er nød-

vendigt for at tage hensyn til dette formål.246 Det vil sige, at selvom der er indført en regel om at en 

virksomhed kan pålægges solidarisk hæftelse må myndighederne ikke pålægge denne på alle virk-

somheder bare fordi de er blevet involveret i en momskarrusel. Domstolen lagde vægt på, at hvis en 

virksomhed skal pålægges solidarisk hæftelse skal denne på tidspunktet da transaktionen fandt sted 

have vidst eller have en rimelig grund til at formode at momsen af den pågældende levering ikke 

ville blive betalt.247 Generaladvokaten siger i sit forslag til afgørelsen at myndighederne har mulig-

hed for at forlade sig på sådanne formodninger, men at disse formodninger skal kunne udledes af 

omstændigheder der indicerer at der kan finde momssvindel sted.248 

Domstolen nævner i denne dom at hvis en virksomhed har købt varerne til en pris der er unaturlig 

lav må det antages at denne burde have vidst eller have en rimelig formodning om at der kunne fo-

regå svindel.249 Domstolen lægger dog vægt på at disse formodninger skal virksomheden have mu-

245 Momsloven med kommentarer s. 1152 ff.
246 C-384/04 Præmis 30
247 C-384/04 Præmis 31
248 C-384/04 Punkt 27+28
249 C-384/04 Præmis 31
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lighed for at modbevise, da det ellers vil stride mod de to nævnte principper.250 Disse beviser må 

heller ikke være for uforholdsmæssigt vanskeligt eller umuligt at fremskaffe for den pågældende 

virksomhed, da det vil lægge en for stor byrde på virksomhedens skulder og dermed være i strid 

med proportionalitetsprincippet.251 Hvis myndighederne havde mulighed for at kræve sådanne bevi-

ser der ville være umulige at skaffe ville de have et godt middel mod momskarruselsvig da det nær-

mest ville være at indføre ubetinget hæftelse for alle der blev involveret i en momskarrusel. 

3.2.5.1 Sammenfatning 

For at myndighederne kan pålægge en virksomhed solidarisk hæftelse skal virksomheden tidligere 

have deltaget i en momskarrusel, have modtaget en notifikation fra myndighederne med påbud i og 

således også have overtrådt disse påbud. Virksomhederne kan kun komme til at hæfte for den in-

denlandske moms som skraldespandsselskabet skulle have afregnet. 

Når myndighederne i et medlemsland indfører solidarisk hæftelse skal det være helt tydeligt hvor-

når en virksomhed kan blive idømt den solidariske hæftelse, idet retssikkerhedsprincippet skal 

overholdes. Endvidere kan en virksomhed i god tro ikke blive pålagt solidarisk hæftelse da det ville 

være i strid med proportionalitetsprincippet og restriktionsprincippet. For at en virksomhed kan bli-

ve pålagt solidarisk hæftelse skal denne have haft kendskab til eller burde havde vidst at der foregik 

svindel i den pågældende handelskæde.

250 C-384/04 Præmis 31
251 C-384/04 Præmis 32

80



4. Konklusion

Momsen og EUs betydning for denne

Danmark har siden 1967 haft en momslov som omfatter alle juridiske og fysiske personer der driver 

virksomhed med varer eller ydelser. EF indførte i 1978 6.momsdirektiv og dette havde virkning 

indtil 1.januar 2007, hvor det blev afløst af momssystemdirektivet.

Ideen bag momssystemdirektivet er, ligesom det var med 6.momsdirektiv, at der skal ske en 

harmonisering af medlemslandenes lovgivning på området. Målet er at der altid skal betales moms i 

det land hvor leverandøren er etableret, men målet er ikke nået endnu. I dag er grundprincippet at 

momsen skal betales i det land hvor varen eller ydelsen forbruges.

Da EU har indført momsreglerne via et direktiv, skal de nationale myndigheder implementere dette 

i momsloven, hvilket sikrer den bindende virkning over for medlemslandene og deres borgere og 

virksomheder. Implementeringen i den nationale lovgivning gør at der kan være forskelle medlem-

slandene imellem, og medlemslandene har ret til at indføre enkelte nationale bestemmelser i deres 

lovgivning, hvilket er med til at gøre det svært at sikre en fuldstændig harmonisering.

Retspraksissen fra Domstolen har stor betydning for hvordan fortolkningen af momsloven i forhold 

til momssystemdirektivet skal ske. Dette skyldes at de nationale domstole har mulighed for at stille 

præjudicielle spørgsmål til Domstolen som kommer med en afgørelse på hvordan momssystemdi-

rektivet skal fortolkes. Generaladvokaternes forslag til afgørelsen af de præjudicielle spørgsmål har 

ingen retskildeværdi, men til gengæld kommer forslagene med teoretiske diskussioner som hjælper 

til fortolkningen af lovgivningen. 

De nationale dommere har en pligt til via en EU-konformfortolkning at skabe normharmoni mellem 

de nationale regler og EU-reglerne, hvis der skulle opstå en konflikt mellem en national regel og en 

bindende, ikke direkte anvendelig EU-regel. EU-retten har forrang overfor de nationale regler hvil-

ket betyder at fællesskabsreglerne skal benyttes i de tilfælde hvor de findes i stedet for den nationale 

ret. Det vil sige at momssystemdirektivet har forrang over momsloven. 

Indenfor EU-retten er der endvidere nogle almindelige retsprincipper som Domstolen skal sørge for 

at overholde i sine afgørelser. Bl.a. er der princippet om momsens neutralitet som betyder at for-

brugerens beslutning om køb af en vare/ydelse ikke må blive påvirket af momsen. Endvidere er der 

proportionalitetsprincippet som forhindrer, at en foranstaltning, en medlemsstat indfører, er for byr-

81



defuld i forhold til målet med foranstaltningen. Desuden er der retssikkerhedsprincippet, som gør at 

det skal være klart for virksomhed hvilke konsekvenser en handling har.

International handel

Når der sker grænseoverskridende handler mellem EU-landene, skal momsbeskatningsstedet be-

stemmes. For at gøre dette skal der skelnes mellem om handlen involverer en vare eller en ydelse. 

Hvis handlen involverer en vare skal der ses på handlens fysiske vareflow. Hvis der ikke sker en 

transport af varen, vil momsbeskatningsstedet være i det land hvor varen befandt sig på leve-

ringstidspunktet. Hvis der til gengæld sker en transport af varen er momsbeskatningsstedet som 

hovedregel i det land hvor varen var da transporten til aftageren blev påbegyndt. En undtagelse fra 

dette er dog hvis handlen foregår mellem to EU-lande. Der vil reglerne om omvendt betalingspligt 

træde i kraft og momsbeskatningsstedet bliver i stedet for i destinationslandet.

 I disse handler mellem to EU-lande kan sælger blive momsfritaget for salget hvis han sørger for at 

køberen er momsregistreret og varen bliver ført ud af landet. Køberen skal derimod betale erhver-

velsesmoms i sit hjemland. Denne har han mulighed for at opnå fradrag for, hvis han opfylder be-

tingelserne for momsfradrag i sit hjemland. Sælger skal endvidere videregive oplysninger til VIES 

om handler salg han har foretaget med andre EU-lande.

Når der sker handel mellem en erhvervsdrivende i et EU-land og en erhvervsdrivende i et tred-

jeland, skal der ikke betales moms ved udførelse fra EUs momsområde. Modsat skal der til gengæld 

betales moms ved indførelse til EUs momsområde. 

Ved handel med ydelser er momsbeskatningsstedet som hovedregel det sted hvor den der leverer 

ydelsen har etableret sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted, eller i mangel af dette 

det sted hvor leverandøren har sin bopæl eller sædvanlige opholdssted. Hvis ydelsen er omfattet af 

en af undtagelserne bliver momsbeskatningsstedet fastsat efter de pågældende regler, men der læg-

ges som hovedregel vægt på hvor ydelsen faktisk benyttes og udnyttes, og om salget sker til en af-

giftspligtig person. 

Momskarruseller

Begrebet momssvig benyttes om de tilfælde hvor en virksomhed med forsæt forsøger at unddrage at 

afregne den skyldige moms. Alle former for momsunddragelser er kriminelle og det gælder både 

når det er en følge af groft uagtsomhed eller hvis det er gjort med forsæt. 
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Momskarruseller er en form for momssvig. Denne form for svig begyndte for alvor at dukke op da 

EUs indre marked åbnede i 1993. Betegnelsen ”momskarruselle”r benyttes når der sker grænseover-

skridende overtrædelser af den fælles lovgivning som EU har på momsområdet, og formålet er at 

generere en masse skyldig moms som aldrig bliver afregnet til myndighederne. Ved ikke at afregne 

denne moms, har aktørerne i momskarrusellen mulighed for at sælge varerne videre til en fordel-

agtig pris som ligger under markedsprisen. Det er ofte letomsættelige varer som mobiltelefoner og 

computerkomponenter, der bliver udnyttet og sendt rundt i en handelskæde.

Der findes tre former for momskarruseller: ”Den ægte momskarrusel” hvor varerne ender hos den 

oprindelige sælger igen, ”den karrusellignende kædehandel” eller ”uægte momskarrusel”, hvor va-

rerne ikke ender hos den oprindelige sælger, og ”papirkarruseller” hvor der ikke bliver sendt nogle 

varer rundt, men kun fakturaer. 

I en momskarrusel er der minimum tre forskellige aktører som er placeret i minimum to forskellige 

lande:

”Skraldespandsselskabet” er den virksomhed som skal generere den skyldige moms ved at købe va-

rerne fra et andet EU-land og undlade at afregne erhvervelsesmomsen. Virksomheden er ofte op-

rettet til formålet og findes ikke særlig længe inden det bliver tømt. Der kan godt være flere skral-

despandsselskaber i en momskarrusel. ”Mellemhandlervirksomheden” er den virksomhed som kø-

ber varerne fra skraldespandsselskabet til en fordelagtig pris. Det er normalt at der forekommer fle-

re mellemhandlere da svindlerne på den måde har mulighed for bedre at sløre svindlen. Det kan 

også være godtroende virksomheder som ufrivilligt ender i denne situation. ”Det sidste handelsled” 

i handelskæden er den virksomhed som sørger for at varerne bliver eksporteret ud af landet igen. 

I sagerne hvor momskarrusellerne har involveret tredjelande har svindlen ligeledes fundet sted med 

underpriser men der er også set svindel hvor der sker forudbetaling. Når momskarrusellerne invol-

verer ydelser, er det ydelser der er omfattet af undtagelserne i momssystemdirektivet da disse 

anvender reglerne om omvendt betalingspligt. Ydelserne der er blevet misbrugt er bl.a. telekort og 

immaterielle rettigheder. 

I løbet af årene er der blevet lavet forskellige tiltag for at forhindre momssvig og momskarruseller. 

Der er i momsloven blevet indført straf for at udstede urigtige fakturaer og for momshæleri. Endvi-

dere er straffeloven blevet udvidet til at omfatte grov momssvig og forældelseskravene for beviser i 

momssvigsager er blevet udvidet fra 5 år til 10 år. Yderligere er det blevet muligt at idømme virk-

somheder som bliver involveret i en momskarrusel solidarisk hæftelse, hvis virksomheden vidste el-

ler burde have vidst at der foregik svindel i andre led i handelskæden. 
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Indikationer på momskarruseller og hvordan virksomheder kan sikre sig

I sagerne Optigen, Fulcum og Bond House fastslog Domstolen at en godtroende virksomhed ikke 

kan blive nægtet at få tilbagebetalt moms alene på den baggrund at de havde været involveret i en 

momskarrusel. Domstolen fastslog at der var tale om økonomisk virksomhed og det ville være mod 

momssystemets formål hvis myndighederne skulle se på hensigten og formålet med transaktioner-

ne. Hvis myndighederne havde kunne nægte fradrag grundet at en virksomhed var blevet involveret 

i en momskarrusel ville de have haft et godt middel til bekæmpelse af momskarruseller. Foranstalt-

ningen ville dog være i strid med proportionalitetsprincippet da det ville være en alt for byrdefuld 

foranstaltning mod at stoppe momskarruseller da det ville ramme såvel de lovlydige virksomheder 

som svindlerne. Foranstaltningen ville også være i strid med retssikkerhedsprincippet da en virk-

somhed dermed ikke kunne regne med hvilke konsekvenser en handel kunne få. 

Når der sker grænseoverskridende handler mellem EU-lande skal køberen være momsregistreret og 

varerne skal føres ud af landet. Domstolen og de danske rette fastslog at disse betingelser er objekti-

ve, men at der alligevel bliver set på subjektive kriterier når det skal afgøres om en virksomhed kan 

blive nægtet fradrag. Dette betyder at virksomheder har mulighed for at bevise at de har gjort alt i 

deres magt for at sikre sig at disse to betingelser er opfyldt. 

De beviser som myndighederne kræver, må ikke være for byrdefulde for virksomhederne at frem-

skaffe da det ville være i strid med proportionalitetsprincippet. Hvis en virksomhed opfylder disse 

krav for beviserne, må myndighederne ikke efteropkræve momsen eller nægte momsfradrag allige-

vel da det ville være i strid med retssikkerhedsprincippet hvis virksomheden ikke kunne regne med 

de fremlagte beviser. 

For at sikre sig at køberen er momsregistreret kan virksomheden slå momsnummeret op i VIES via 

internettet. Dette skal som minimum gøres når et samarbejde bliver indledt, men er også en god ide 

at gøre løbende, da det er den bedste måde at sikre sig at køberen er momsregistreret i hele samar-

bejdsperioden. 

På grund af VIES er det netop blevet gjort nemmere at kontrollere løbende om momsnummeret er 

gyldigt da virksomhederne ikke længere behøver at tage telefonisk kontrol til SKAT. Ved den første 

kontrol af momsnummeret kan virksomheden foretag en grundigere undersøgelse, da VIES kun vi-

ser om momsnummeret er gyldigt og ikke hvem det tilhører. Ved de efterfølgende kontroller kan 

VIES benyttes, da det dermed er nok at få oplyst om momsnummeret stadig er gyldigt.

84



Den bedste måde en virksomhed kan sikre at varerne er blevet ført ud af landet er ved selv at stå for 

transporten af varerne. Hvis transporten bliver overladt til køberen er der en risiko for at aftalen 

ikke bliver overholdt. Derfor skal sælgeren sørge for at få tilsendt beviser for at varen er ankommet 

til det aftalte bestemmelsessted. I nogle lande har virksomhederne mulighed for at kræve sik-

kerhedsstillelse for momsen af køberen indtil beviserne foreligger. På denne måde kan sælger sikre 

sig mod tab i tilfælde af manglende beviser på udførelsen, men dette hjælper ikke ved forfalskede 

beviser.

Ud over ovenstående har det været muligt ud fra sagerne behandlet i analysen at udlede nogle indi-

katorer som virksomheder kan være opmærksomme på når de foretager handler med andre EU-lan-

de. Endvidere har det været muligt at se på hvordan virksomhederne kan sikre sig mod ufrivilligt at 

blive involveret i en momskarrusel. 

En indikator som virksomheder kan være opmærksomme på er afvigelser fra branchens kutymer. 

Hvis der ingen kutymer er i branchen må virksomheden bruge sin sunde fornuft for at afgøre om der 

er noget galt. 

Det kan f.eks. være at der i branchen er kutyme for hvordan betalingen foregår. Det kan være at der 

normalt sker kontant betaling med kontanter, kontant betaling via bankoverførelser, der gives kredit 

eller lignende. Hvis der sker afvigelse fra den normale metode vil det være en god ide for virksom-

heden at forhøre sig hos samarbejdspartneren om der er en grund til dette. I sådanne situationer kan 

det yderligere være en god ide hvis virksomheden undersøger kundens kreditværdighed. 

En anden indikator der kan være omkring betalingen er hvis betalingen ikke kommer direkte fra kø-

beren selv men fra en anden virksomhed. Det er umiddelbart ikke normalt at en virksomhed betaler 

for en anden virksomheds varer, og derfor bør virksomheden gøre sin samarbejdspartner opmærk-

som på dette, så samarbejdspartneren har mulighed for at rette det hvis der er tale om en fejl.

Det kan endvidere være at der er kutyme i branchen om hvordan leveringer foregår. I nogle bran-

cher vil det være normalt at der sker levering til andre end kunden selv, da alle parter kan spare pen-

ge på denne måde, mens det i andre ikke er normalt at leveringen foregår til andre end kunden selv. 

Det kan også være at det er mest normalt at transporten foregår med et bestemt transportmiddel. 

Derfor skal virksomheden være opmærksom på om der sker afvigelser i leveringsmetoderne.

Derudover bør virksomhederne være opmærksomme hvis deres samarbejdspartner altid foreslår at 

mødes andre steder end på virksomhedens adresse. Dette kan være et tegn på at personen måske 
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egentlig ikke har noget med virksomheden at gøre, eller det bliver benyttet en dækadresse. 

Derfor er det en god ide for virksomheden at besøge deres samarbejdspartner, således at de kan 

være sikre på at den påståede adresse er korrekt. 

Hvis det altid er den samme person virksomheden har kontakt med, kan det være en god ide for 

virksomheden at prøve at komme i kontakt med en anden fra virksomheden for at kontrollere at per-

sonen er den han udgiver sig for at være. 

En god måde for en virksomhed, hvad enten det er køber eller sælger, at sikre sig mod svindlere er 

ved at foretage en grundig undersøgelse af den pågældende virksomhed. Undersøgelsen kan omfatte 

kontrol af momsnummer og om virksomheden er registreret i handelsregistreret.

En simpel ting der kan indgå i undersøgelsen er at kontrollere samarbejdspartnerens hjemmeside. 

Hvis virksomheden har fået opgivet en adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende kan de sam-

menligne disse oplysninger med dem på hjemmesiden. Yderligere kan det være en god ide at under-

søge om virksomheden har evt. certifikater for at drive virksomhed i den pågældende branche. Virk-

somheden kan også forhøre sig i brancheorganisationen om den pågældende virksomhed er kendt 

der eller om personerne bag virksomheden er det. 

Når en køber bliver tilbudt nogle varer skal de især være opmærksomme på prisen. Hvis prisen lig-

ger meget under den normale markedsværdi er der en grund til at blive mistænksom. Dette skyldes 

at momskarruseller for det meste fungerer ved at sælge varerne til fordelagtige priser for hurtigere 

at kunne generere den skyldige moms. 

Hvis en virksomhed indgår en handel hvor de vidste eller burde have vidst at der foregik svindel på 

grund af den lave pris kan virksomheden blive dømt for momshæleri. Hvis en lovlydig til gengæld 

indgår en handel på fordelagtige vilkår og de har gjort hvad de kunne for at sikre sig at der ikke fo-

regik svindel, kan de indgive meddelelse om ansvarsfriholdelse til det lokale skattecenter. 

En anden konsekvens for virksomheder der bliver involveret i en momskarrusel, er at de kan blive 

pålagt solidarisk hæftelse. For at myndighederne kan pålægge en virksomhed solidarisk hæftelse 

skal virksomheden tidligere have deltaget i en momskarrusel, have modtaget en notifikation fra 

myndighederne med påbud, og således også have overtrådt disse påbud. Virksomhederne kan kun 

komme til at hæfte for den indenlandske moms som skraldespandsselskabet skulle have afregnet. 

Når myndighederne i et medlemsland indfører solidarisk hæftelse skal det være helt tydeligt hvor-

når en virksomhed kan blive idømt den solidariske hæftelse, idet retssikkerhedsprincippet skal 

86



overholdes. Endvidere kan en virksomhed i god tro ikke blive pålagt solidarisk hæftelse da det ville 

være i strid med proportionalitetsprincippet og restriktionsprincippet. For at en virksomhed kan bli-

ve pålagt solidarisk hæftelse skal denne have haft kendskab til eller burde havde vidst at der foregik 

svindel i den pågældende handelskæde. 
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