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Summary  
Since the introduction of the internal market, the European countries, including Denmark, have 

been struggling with VAT carousel fraud. The most recent attempt to eliminate the VAT carousels 

is the use of domestic reverse charge. This thesis analyzes the effects of domestic reverse charge, as 

a method against VAT carousels.  

The first part of the thesis explains the theory of the Danish VAT system and The European VAT 

system as well as different kinds of actions to prevent VAT carousels and the mechanism behind 

this kind of VAT fraud. This gives an understanding on how the VAT carousel is possible and how 

it works. When this knowledge is obtained, it is possible to find out how the reverse charge method 

will put an end to the carousels. To get an idea of how the reverse charge affects the companies, we 

have interviewed parties from the scrap metal industry and the tele-and it-industry. To get more 

angles on the issue we have also interviewed the Danish tax authorities, SKAT and a consultant 

company, Dansk Industri.  

The second part of the thesis begins with a discussion of the issues relating to the use of reverse 

charge, which the chosen companies points out. The results from the interviews show that the 

parties have very different views on the reverse charge method. SKAT and the metal scrap 

companies are positive about reverse charge, while the tele- and it-companies and DI are against the 

use of reverse charge. A likely reason for this difference is that the two industries are very different 

both in size and in the complexity of the laws. Because of the size of the tele- and it-industry, the 

law requires more product definitions and rules of exceptions, which results in several 

consequences.  

The thesis then examines the present and the future of the European VAT system. Today there is a 

disharmony between domestic transactions and cross-border transactions. This is the reason why a 

VAT Carrousel is possible. To create harmony between these transactions the thesis analyzes two 

VAT systems, which will eliminate the existence of VAT carousels. The first system is based on the 

use of domestic reverse charge on all products and services, while the second one is based on the 

total abolition of the reverse charge on any transactions. 

The overall conclusion for this thesis is that a domestic reverse charge can be effective, but it 

depends on which industry you evaluate. However, a complete elimination of the VAT carousels 

will first be a reality, when there is a reform of the VAT system.         
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1 Indledning 
EU har siden sin oprindelse haft en vision om at skabe et fælles marked for EU’s medlemslande. 

Det bliver realiseret i 1993 ved indførslen af det indre marked. Det indre markeds formål er at skabe 

fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser, kapital og personer. Det medfører en øget 

konkurrence, flere arbejdspladser og muligheden for, at virksomheder og borgere kan drage fordel 

af et større udvalg af varer og tjenesteydelser. I momsens forstand betyder indførsel af det indre 

marked, at erhvervsdrivende momsfrit kan købe en vare fra et andet EU-medlemsland, da det er 

køber der bliver betalingspligtig af momsen. Men der er en bagside af medaljen.  

Som følge af de momsfrie transaktioner på tværs af landegrænserne, kan svindlere misbruge 

momssystemet til egen fordel. Svindlerne skaber en momskarrusel, hvis hensigt er at unddrage 

staten i pågældende land store momsbeløb. Dette er muligt, da svindlerne udnytter kombinationen 

af de momspligtige indenlandske og momsfrie grænseoverskridende transaktioner, og derved 

oparbejder skyldig moms, som aldrig bliver betalt til skattemyndighederne.  

Momskarruselsvig har vist sig at være en effektiv metode for svindlerne, hvilket kan bekræftes af 

antal oplyste sager og tab for statskassen. Fra 1995-2006 er der blevet estimeret et tab for den 

danske statskasse på ca. 1. mia. kr. grundet momskarruselsvig1, og derefter er beløbet kun vokset. I 

bestemte brancher som metalskrotbranchen og tele og it-varebranchen er der tabt henholdsvis 

omkring 22 mio. i 20112 og 121 mio. fra januar 2012 til juni 2013.3 Disse brancher vurderes til at 

være i høj risiko for momskarruselsvig.  

De store tab har nødvendiggjort indførsel af tiltag til bekæmpelse af momskarruselsvigen på EU-

plan og i Danmark. Det nyeste middel er indenlandsk omvendt betalingspligt, hvilket man i 

Danmark blandt andet har indført i metalskrotbranchen og tele og it-varebranchen. Men det viser 

sig, at omvendt betalingspligt som middel mod momskarruseller medfører konsekvenser for 

erhvervslivet, som ingen har forudset. Spørgsmålet er derfor, om omvendt betalingspligt er det mest 

effektive middel til bekæmpelsen af momskarruseller.  

Med udgangspunkt i ovenstående er der blevet formuleret følgende problemformulering, som 

ønskes besvaret gennem afhandlingen. 

                                                           
1 Lovforslag nr. 145 af 25.01.2006 
2 Lovforslag nr. 170 af 25.04.2012 
3 Lovforslag nr. 47 af 31.10.2013 



Side 7 af 139 
 

1.1 Problemformulering 

I denne afhandling belyses problemstillingerne vedrørende indførslen af omvendt betalingspligt 

som middel mod momskarruselsvig.  

Hovedspørgsmålet lyder: 

- Hvad er effekterne af omvendt betalingspligt? 

For at besvare hovedspørgsmålet, stilles nedenstående underspørgsmål: 

- På hvilken måde modvirker omvendt betalingspligt momskarruselsvig? 

- Hvilke udfordringer står virksomhederne over for i forbindelse med indførslen af omvendt 

betalingspligt? 

- Hvad er konsekvensen af en øget brug af henholdsvis grænseoverskridende og indenlandsk 

omvendt betalingspligt og hvordan påvirker dette momssystemet? 

- Er omvendt betalingspligt et effektivt og varigt middel mod momskarruselsvig?  

1.2 Metode 

Denne opgave er belyst ud fra en kvalitativ metode, da de kilder der ligger til grund for 

opgavebesvarelsen hovedsageligt er interviews, spørgeskemabesvarelser og høringssvar samt 

relevant lovgivning og domme. De interviewede parters subjektive holdninger til den objektive 

lovgivning stilles op mod hinanden, og der foretages en empirisk analyse af materialet. Endvidere 

finder en induktiv tilgang til opgaven sted, da den generelle situation vedrørende effekterne af 

omvendt betalingspligt bliver behandlet på baggrund af den konkrete lovgivning og de konkrete 

interviews med de udvalgte virksomheder, der rammes af lovændringerne. For at få en forståelse for 

den generelle situation vedrørende omvendt betalingspligt, ses hvordan effekterne af loven påvirker 

de ramte brancher og selve momssystemets grundprincipper. 

For at analysere omvendt betalingspligt fra flest mulige vinkler, interviewes virksomheder fra to 

forskellige brancher, så der kan dannes en forståelse for effektiviteten af omvendt betalingspligt i to 

forskellige brancher. Som modpart er der blevet besvaret et spørgeskema fra SKAT, som er den 

myndighed, hvis pligt er at formidle og implementere regler, som for eksempel omvendt 

betalingspligt, i den danske lovgivning. Som mellemmand interviewes en rådgiver fra DI, da denne 

enhed varetager virksomhedens behov, og fremlægger dem for blandt andet skattemyndighederne. 

Da SKAT, to af tele-og it-varevirksomhederne og parterne fra metalskrotbranchen ikke har villet 

medvirke i et interview, har vi set os nødsaget til at benytte spørgeskemaer rettet mod disse 
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virksomheder. Spørgeskema og interview har været struktureret med på forhånd udarbejdede 

spørgsmål delt op i temaer, så interviewet og spørgeskemabesvarelserne bliver holdt i en retning, 

som kan underbygge afhandlingens problemformulering. I modsætning til de fuldt strukturerede 

spørgeskemaer, har interviews en semistruktureret karakter, da disse kan skabe en dialog, som fører 

til flere relevante problemstillinger og dybere forståelse for de konsekvenser omvendt betalingspligt 

har og kan medføre.     

1.3 Kildekritik 

De primære kilder i afhandlingen udgøres af den danske og internationale lovgivning, såsom 

momsloven og momssystemdirektivet samt domme, høringssvar, spørgeskemabesvarelser og 

interviews af de udvalgte virksomheder. Endvidere er styresignal og SKAT’s bindende svar taget i 

betragtning, som primære kilder, da de som retningslinjer bygger op om forståelsen af 

lovgivningen. EU Kommissionens analyser og grønbogen om momsens fremtid kategoriseres som 

sekundære kilder, da analyserne foretages på baggrund af andet materiale. Men da kilderne er 

udarbejdet af en pålidelig kilde ses de stadig valide. De udvalgte lærebøger, tidsskrifter og artikler 

kategoriseres ligeledes som sekundære kilder, da de henholdsvis refererer lovgivningen og de 

momskarruselsager, der er fundet sted i Danmark. Da der hovedsageligt anvendes primære kilder, 

og de sekundære kilder kun benyttes til at opnå en forståelse af lovgivningen samt problematikken 

omkring momskarruselsvig, er kildernes troværdighed af høj kvalitet og kombinationen af kilderne 

danner grundlag for en objektiv opgavebesvarelse.          

1.4 Afgrænsning 

Da afhandlingens fokus ligger på omvendt betalingspligt, som er et middel mod momskarruselsvig, 

ses der bort fra andre former for momssvig. For at analysere effektiviteten af omvendt betalingspligt 

som netop et middel, stilles dette middel op mod alternative tiltag til bekæmpelse af 

momskarruselsvig. De udvalgte tiltag er sikkerhedsstillelse, udstedelse af notifikationer, solidarisk 

hæftelse og nægtelse af momsfradrag samt forbedringen af samarbejdet landene imellem. Endvidere 

tager analysen udgangspunkt i interviews og spørgeskemabesvarelser fra tre virksomheder i tele- og 

it-varebranchen, fire virksomheder i metalskrotbranchen, to medarbejdere fra SKAT og en rådgiver 

fra DI. De to brancher er udvalgt, for at se om der er forskellige holdninger branchemæssigt til 

lovændringen, og for at sammenligne den nye lov gældende for tele og it-varer med en lov, som i 

forvejen er implementeret på en anden type vare.  Fra SKAT har vi fået besvaret spørgsmål fra en 

medarbejder fra Afdelingen for Særlig Kontrol, som blandt andet varetager momskarruseller og 

hvordan der føres kontrol mod disse. Den anden medarbejder fra SKAT er analytiker og har 
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medvirket i udarbejdelsen af styresignalet for omvendt betalingspligt på tele- og it-varer. Det 

forventes derfor, at vedkommende kan svare på spørgsmål omkring definitioner i styresignalet. 

Begge medarbejdere fra SKAT ses derfor relevante i forhold til vores afhandling. En rådgiver fra DI 

forventes at give en tredje vinkel i forhold til virksomhederne og SKAT.    

Da der er blevet besvaret spørgsmål fra danske virksomheder og institutioner, vil fokus primært 

ligge på hvordan danske virksomheder og hvordan den momskarruselsvig der foregår i Danmark 

bliver påvirket af omvendt betalingspligt. Hovedsageligt vil der derfor blive gjort brug af den 

danske lovgivning, retningslinjer, og forarbejder. De øvrige landes lovgivninger og fortolkninger 

holdes uden for afhandlingen. Dog benyttes Englands styresignal vedrørende omvendt 

betalingspligt på tele- og it varer, til at vurdere om de danske retningslinjer er tilstrækkeligt 

omfattende. Da den danske lovgivning vedrørende omvendt betalingspligt er under en stærk 

indflydelse af EU, og da en momskarrusel kun kan fungere, hvis flere lande er involveret, ses det 

naturligt at inddrage momssystemdirektivet samt forskellige dokumenter udarbejdet af EU 

Kommissionen. De bruges til at belyse grundlagene for, hvorfor medlemslandene må indføre 

omvendt betalingspligt, og hvad intensionen med dette middel er på sigt på EU-plan. Endvidere 

holdes 3. landes lovgivning og aftaler med Danmark uden for afhandlingen, da vi hovedsageligt 

tager udgangspunkt i handel mellem Danmark og andre EU-lande. 

Svig på ydelser minimeres i denne afhandling, da der hovedsageligt tages udgangspunkt i de to 

ovenstående brancher. Men da svig på ydelser kan forekomme, bliver dette kort inddraget, for at 

understrege mutationen og omfanget af momskarruselsvig. Da momskarruselsvig ikke foregår hos 

privatforbrugeren, beskrives de momsmæssige regler, som for eksempel fjernsalg, ikke.  

Da loven omkring omvendt betalingsligt på tele- og it-varer er forholdsvis ny, kan det forventes, at 

der løbende udgives nye dokumenter vedrørende emnet, men denne afhandling forholder sig kun til 

kilder før januar 2015. Yderligere afgrænsninger vil blive nævnt ved relevante afsnit undervejs i 

afhandlingen. 

1.5 Afhandlingens opbygning  

Nedenfor ses en oversigt over afhandlingens opbygning, som kan give et overblik over 

afhandlingens afsnit:  
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Afsnit 1: 
Introduktion

• Giver en introduktion til opgaven gennem en indledning, problemformulering,
metode- og et afgrænsningsafsnit.

Afsnit 2-6: 
Teori

•Giver en grundlæggende forståelse for Danmarks nuværende momssystem og dets
udvikling gennem tiden. Ligeledes beskrives lovgivning i EU, samt momskarrusellens
mekanismer og hvilke tiltag man har benyttet mod momskarrusel på EU plan og i
Danmark. Hovedfokus ligger på brugen af omvendt betalingspligt som middel, hvorfor
der gives en beskrivelse af lovforslagene vedrørende omvendt betalingspligt på
henholdsvis metalskrot og mobiltelefoner mm.

Afsnit 7: 
Domme

• Giver en forståelse for, hvordan en momskarrusel fungerer i det virkelige liv,
og hvordan momskarruselsvigen har spredt og udviklet sig gennem tiden i
Danmark.

Afsnit 8-9: 
Interviews og 
spørgeskema-

besvarelser

• Har til formål at give en forståelse for loven om omvendt betalingspligts
indflydelse på tele og it-varebranchen og metalskrotbranchen. Dette er baseret
på interviews og spørgeskemabesvarelser fra metalskrotvirksomheder, tele- og
it-varevirksomheder, DI og SKAT.

Afsnit 10-11: 
Analyse del 1

• På baggrund af interviewene og spørgeskemabesvarelserne analyseres
problemstillinger fra virksomhedernes synsvinkel, omkring brugen af omvendt
betalingspligt som middel mod momskarruselsvig.

Afsnit 12-13: 
Analyse del 2 

• Der foretages en analyse af udviklingen af momssystemet i EU, som følge af
den øgede brug af omvendt betalingspligt.

Afsnit 14: 
Konklusion

• Der foretages en opsummering af afhandlingens delkonklusioner samt en
endelig besvarelse af problemformuleringen.

Afsnit 15: 
Perspektivering

• Perspektiveringen omhandler spørgsmålet om, hvad der vil ske i fremtiden med
hensyn til fortsættelse af brugen af omvendt betalingspligt, som middel mod
momskarruselsvig.

 

Figur 1: Opgavens opbygning - Kilde: Egen tilvirkning 
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2 Den danske momslov       

Den moms vi kender til i dag bliver indført i Danmark den 3. juli 1967. Den afløser den tidligere 

omsætningsafgift, omsen, som har eksisteret siden 19624. En af de vigtigste begreber inden for det 

danske momssystem er momsens neutralitet.  

Momsens neutralitet indebærer, at momsen ikke må påvirke hverken virksomhedernes eller 

forbrugernes dispositioner. Det betyder, at køber ikke med fordel må kunne placere sine køb hos en 

bestem leverandør grundet momsen5.  

Den danske moms er en6: 

 Indirekte afgift  

 Forbrugsbeskatning  

 Flerleddet afgift.  

Ved forbrugsbeskatning forstås, at det er den endelige forbruger, som beskattes. Indirekte 

beskatning betyder at selve afregningen og betalingen af momsen sker hos de virksomheder, der 

deltager i handelskæden, før varen leveres til den endelige forbruger. Momsen rammer derefter 

forbrugeren ved, at der sker en forøgelse af prisen, på de pågældende varer og ydelser, svarende til 

momsen.  

Ved en flerledsafgift forstås en afgift som pålægges alle omsætningsled i handelskæden. Dette står 

som modpart til en enkeltledsafgift, hvor afgiften kun pålægges i et led af handelskæden. Det kan 

enten være i producentleddet, engosleddet eller detailleddet. Den forhenværende oms er et eksempel 

på en enkeltledsafgift. Omsen er en afgift, der kun er blevet pålagt i engrosleddet og bliver derfor 

også kaldet for engrosoms.  

I Danmark bliver momsen opkrævet som en merværdiafgift. Den beregnes som forskellen mellem 

de samlede indkøbspriser og de samlede salgspriser, hvilket vil sige den merværdi, som opstår i 

virksomheden7.  

I en virksomhed skal der tages stilling til virksomhedens udgående moms og indgående moms. 

Udgående moms, også kaldet for salgsmoms, er den moms som bliver tillagt ved virksomhedens 

                                                           
4 Moms 1 s. 11 
5 Momsvejledningen (Thomson Reuters) s. 32 
6 Momsvejledningen (Thomson Reuters) s. 28 
7 Momsvejledningen (Thomson Reuters) s. 31 
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salg af dens varer og momspligtige ydelser.  Indgående moms er den moms, som er påført de varer 

og ydelser, som en virksomhed køber og kaldes derfor også for købsmomsen8. Forskellen mellem 

salgsmomsen og købsmomsen er virksomhedens momstilsvar jf. momsloven (ML) § 56 stk. 1. Hvis 

den indgående afgift er større end den udgående, vil virksomheden få forskellen godtgjort af SKAT 

jf. ML § 56 stk. 1, 3 pkt.  

2.1 Momspligtens indtræden 

Der er visse betingelser, der alle skal være opfyldt før, at en levering bliver omfattet af momspligt: 

2.1.1 Levering mod vederlag 

En væsentlig betingelse som følge af ML § 4 stk. 1, 1 pkt., med hjemmel i momssystemdirektivet 

(MSD) artikel 2 stk. 1, er: 

” Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet” 

Levering af en vare eller ydelse skal ske mod betaling for at falde ind under momslovens 

anvendelsesområde. Det er en forudsætning, at der skal være en direkte sammenhæng mellem 

leverancen og vederlaget.  

En anden forudsætning der skal være til stede for, at der foreligger levering mod vederlag, er at der 

mellem parterne foreligger et retsforhold, der forpligter dem begge.  

En tredje forudsætning er, at der skal foreligge en direkte sammenhæng mellem leverancen og den 

modtagne modværdi. Modværdien skal have en konkret og faktisk værdi, da beskatningsgrundlaget 

bliver beregnet ud fra den faktiske modtagne modydelse9.    

2.1.2 Sælger er en afgiftspligtig person 

En anden væsentlig betingelse der skal være opfyldt, for et momspligtige salg, er at leverancen 

bliver gennemført af en afgiftspligtig person. En afgiftspligt person bliver defineret i ML § 3 stk. 1 

som:  

”Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk 

virksomhed” 

Bestemmelsen udtrykker, at der skal være 3 forudsætninger til stede før, at man er en afgiftspligtig 

person. 

                                                           
8 Momsvejledningen (Thomson Reuters) s. 25 
9 Moms 2 s. 19 
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 Juridisk og fysisk person 

ML § 3 er en implementering af MSD artikel 9 stk. 1, som beskriver hvad det vil sige at være en 

juridisk eller fysisk person. I MSD anvendes udtrykket ”enhver”, som stærkt udtrykker, at det i 

realiteten er lige meget, hvem der foretager leverancen. Den valgte virksomhedsform er dermed 

uden betydning for om man bliver afgiftspligtig eller ej.  

 Selvstændig virksomhed 

Når man skal vurdere om der foreligger selvstændig virksomhed, skelner man mellem lønmodtager 

og selvstændige erhvervsdrivende. I Danmark findes afgrænsningen i personskatteloven. På 

baggrund af personskattelovens bestemmelser er cirkulære nr. 129 blevet udarbejdet, som 

indeholder retningslinjer for afgrænsningen mellem lønmodtager og erhvervsdrivende. En af de 

væsentlige betingelser er, at en erhvervsdrivende selv står med ansvar og risiko. En lønmodtager 

følger derimod instrukser og ordrer fra erhvervsgiveren og står ikke selv med risikoen.  

 Økonomisk virksomhed 

Økonomisk virksomhed er endvidere ikke nærmere defineret i ML. Man kan finde hjemmel til 

definitionen i MSD artikel 9 stk. 1. I MSD artikel 9 stk. 1 præciseres det, at det vigtigste er at 

driften af virksomheden er et udtryk for økonomisk virksomhed. Selve virksomhedens resultat er 

ikke afgørende for om der drives økonomisk virksomhed. 10  

2.1.3 Erhvervsmæssig levering 

Den tredje betingelse der skal være til stede før, at momspligten indtræder, er at leveringen skal 

være en erhvervsmæssig levering af varer og ydelser jf. ML § 1. En privatpersons salg af private 

ejendele er dermed ikke omfattet af momspligten. 

2.1.3.1 Levering af varer og ydelser  

I ML § 4 bliver det konkretiseret, hvad der skal forstås ved henholdsvis levering af en vare og en 

ydelse. I ML § 4 defineres levering som ”overdragelsen af råderetten til anden ejer”, mens en vare 

defineres som et ”materielt gode”, det vil sige fysiske og rørlige genstande. Momsmæssigt anses 

                                                           
10 Moms 2 s. 14-19 
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elektricitet, vand og varme også som varer. I ML § 4 defineres levering af en ydelse som 

overdragelsen af råderetten over alt andet end det en vare defineres som.11 

En levering behøver ikke enten at være en vare eller ydelse. Der findes blandede leverancer, hvor 

leverancen både kan bestå af en vare og en ydelse eller en momspligtig og en momsfritaget 

leverance.  

Når man har med en blandet leverance at gøre, skal man afgøre om leverancen består af en samlet 

leverance eller af to særskilte leverancer. Hvis der er tale om to særskilte leverancer, skal hver 

leverance udgøre et mål i sig selv. Når dette er gældende, skal leverancerne behandles hver for sig. 

En samlet leverance kan udgøres af en hovedydelse og en bi-ydelse. Bi-ydelsen er sekundær. Det 

vil sige, at bi-ydelsen ikke må være et mål i sig selv, men blot en nødvendighed for at udnytte den 

samlede leverance bedst muligt. Når dette er gældende, skal man behandle leverancen som en 

samlet leverance, hvor momsbeskatningen følger hovedydelsen12.  

2.1.4 Momsfritagelse  

Når man skal vurdere om der er tale om momspligt, er det vigtigt, at man er opmærksom på de 

varer og ydelser, som ikke er omfattet af momspligten. Det gælder for de varer og ydelser, der 

udtrykkeligt er fritaget for moms efter ML § 13 og § 34. De nævnte varer og ydelser i ML § 13, er 

knyttet op til de bagvedliggende fritagelser i MSD artikel 131-137 og gælder for bestemte erhverv. 

De nævnte varer og ydelser i ML § 34 omhandler handel med andre EU-lande.  

Momsfritagelserne i ML § 13 adskiller sig fra fritagelserne i § 34, ved at de ikke som udgangspunkt 

tillader virksomhederne fradrag for købsmomsen. De virksomheder, som ikke har haft fradragsret 

for deres indkøbte varer, kan videresælge disse varer momsfrit jf. ML § 13 stk. 2.    

2.2 Fradragsret  

Alle de led der indgår i handelskæden vil have fradragsret for den indgående moms, med mindre 

virksomhederne er omfattet af § 13 i ML. Det er denne mekanisme i momssystemet, der gør at det 

er den endelige forbruger, som står med beskatningen, samt den mekanisme der opretholder 

momsens neutralitet13.          

En virksomhed har tre muligheder for momsfradrag. Den kan opnå fuld fradragsret, delvis 

fradragsret eller ingen fradragsret, afhængig af hvad de indkøbte varer og ydelser bruges til. For at 

                                                           
11 Moms 4 s. 11 
12 Moms 4 s. 11 
13 Moms 1 s. 14 
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kunne opnå fuld fradragsret, skal virksomhedens udgifter udelukkende relatere sig til den 

momspligtige del af virksomhedens omsætning jf. ML § 37 stk. 1.  

Delvis fradragsret kan opnås, når de udgifter virksomheden har, ikke direkte hører til 

virksomhedens momspligtige eller momsfrie formål jf. ML § 38. Der er forskel på, hvordan man 

finder frem til den fradragsprocent, der skal følges, alt efter hvilke varer og ydelser der er tale om. 

Når der er tale om varer og ydelser, der både relaterer sig til momspligtige og momsfritagne formål, 

vil man opgøre fradragsretten efter en omsætningsfordeling jf. ML § 38 stk. 1. Hvis varer og 

ydelser derimod relaterer sig til momspligtige formål og formål, der falder uden for momslovens 

anvendelses område, opgøres fradraget efter et skøn jf. ML § 38 stk. 2. Der findes endvidere varer 

og ydelser, hvor fradragsretten opgøres efter en fast procentsats. 

Hvis virksomheden har udgifter, der kun relaterer sig til den momsfrie del af omsætningen, er de 

ikke berettiget til fradrag jf. ML § 42.      

De grundlæggende betingelser, der skal være til stede for, at en virksomhed overhovedet er 

berettiget til fradrag, er: 

 Køber er en afgiftspligtig person  

 Sælger er en afgiftspligtig person  

 Momsen opkræves lovligt 

 Ingen momssvig. 14 

2.3 Momsafregning   

Hovedreglen for afregningen af momsen er, at det påhviler leverandøren af varen eller ydelsen at 

afregne momsen, når leveringen foregår her i landet jf. ML § 46 stk. 1, 1 pkt. Der findes dog 

undtagelser til hovedreglen, som bliver oplistet i ML § 46 stk. 1, 2. pkt., hvor det i stedet er køberen 

af varen eller ydelsen, som har pligt til at afregne momsen.  

Beløbet der bliver beregnet moms ud fra kaldes for momsgrundlaget. Momsgrundlaget er det 

vederlag, som direkte er forbundet med varens eller ydelsens pris jf. ML § 27 stk. 1. Afgiftssatsen i 

Danmark er i dag 25 % af momsgrundlaget jf. ML § 33. Virksomhedens udgående moms findes ved 

at tage 25 % er momsgrundlaget. Afregningen af momsen vil ske på det tidspunkt hvor 

                                                           
14 Moms 1 s. 15 
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momspligten indtræder. Dette vil som hovedregel være leveringstidspunktet jf. ML § 23 stk. 1 for 

varen eller ydelsen.  

Virksomhederne skal angive størrelsen af deres momstilsvar til SKAT efter udløbet af deres 

momsperiode jf. ML § 57 stk. 1. Momsperioden afhænger af virksomhedens samlede momspligtige 

leverancer. Momsperioden kan spænde fra hver måned til hver 6. måned alt efter om leverancerne 

overstiger 5 mio. eller 50. mio. jf. ML. § 57. 

På grund af EU’s påvirkning på den danske nationale lovgivning, vil der i det følgende afsnit 

komme en præsentation af EU’s bestræbelser på at harmonere medlemslandenes momsregler for at 

skabe lige konkurrencevilkår.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 17 af 139 
 

3 Den Europæiske Union (EU) 

Da momsen får sin begyndelse i Danmark i 1967 er den en ren national fastsat afgift. Dette ændrer 

sig, da Danmark indtræder i daværende EF i 1973. Momsloven har efterfølgende gennemgået 

adskillelige ændringer, for bedre at harmonere med EF’s 6. momsdirektiv.15 

EU’s indflydelse på de danske afgifter er sket gennem EU’s direktiver og forordninger. 

Direktiverne og forordningerne påvirker medlemslandenes nationale lovgivning på forskellige 

måder. Når EU udsender et direktiv skal medlemslandene selv sørge for at inkorporere reglerne i 

deres nationale lovgivning, inden for en bestemt fremsat periode. Yderligere er det tilladt at gøre 

reglerne strammere i medlemslandene end direktivet tilskriver. Direktivet fastsætter et mål, men det 

er op til medlemslandene selv at beslutte, hvordan de når målet. En forordning derimod er gældende 

fra udstedelsestidspunkt for alle medlemslandene uden implementering i national lovgivning16. Et 

direktiv giver dermed medlemslandene mere frihed ved fastsættelse af den nationale lovgivning.  

Det vigtigste direktiv, der har haft stor indflydelse på den danske momslov, er EF’s 6 

momsdirektiv, 77/388/EØF, fra 1977. Denne bliver senere afløst af Rådets direktiv 2006/112 i 

2007, der normalt kaldes for momssystemdirektivet. Omarbejdningen af direktivet skyldes, at 

lovgivningen har krævet en bedre struktur, der klart og rationelt affatter loven, grundet adskillelige 

ændringer gennem tiden.17 Begge direktiver er tiltag mod en øget harmonisering mellem 

medlemslandenes lovgivning på momsområdet.  

3.1 Harmonisering i EU 

EU har længe været opsat på, at der skal ske en harmonisering af de indirekte skatter i de forskellige 

medlemslande, hvilket bliver søgt gennemført ved vedtagelsen af EF’s 6. momsdirektiv. 

Harmoniseringen af skatterne sker ved, at medlemslandenes finansielle bidrag til EU blandt andet 

skal bestå af en andel af beregningsgrundlaget for medlemslandenes moms18. Dette er med til at 

skabe lige konkurrencemæssige vilkår for alle medlemslandene19. 

Tre af de mest markante påvirkninger, som EU har haft på den danske moms, er sket ved: 

 Indførsel af det indre marked  

                                                           
15 Moms 1 s. 11 
16 http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_da.htm 
17 MSD betragtning 1-3 
18 Momsvejledning 2011-2 (Historisk)  
19 Moms 1 s. 11 
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 Ændring af afregning af importmoms  

 Indførelsen af momspakken 

3.1.1 Det indre marked 

Formålet med det indre marked er fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital 

mellem medlemslandene, hvor de traditionelle hindringer, såsom grænsekontroller, bliver fjernet 20.  

EU har længe haft en interesse for det indre marked. Allerede tilbage i 1958 bliver det fælles 

marked indført ved Rom-traktaten, også kaldet EF-traktaten. Et at de vigtigste midler til et fælles 

marked har været en fælles toldunion. Det betyder, at der ikke skal betales toldafgifter på de varer, 

som bliver indført eller udført medlemslandene imellem samtidig med, at der er blevet indført en 

fælles toldtarif over for tredjeland21. Det fælles markeds formål er at sikre øget velstand og at være 

med til at ”skabe grundlag for en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk” jf. 

præambel i EF-traktaten. Dette er grundstenen for det indre marked, som vi kender i dag.  

Lanceringen af det indre marked sker dog først i 1980’erne. Det sker med den europæiske fælles akt 

fra 1986. Dens formål har været at genoplive det europæiske samarbejde og fortsætte på det værk, 

der bliver påbegyndt i 1958. Den har haft til hensigt at sætte gang i den europæiske 

integrationsproces og virkeliggøre det indre marked22.  I akten bliver det bestemt at 

ikrafttrædelsesdatoen for det indre marked skal være 1. januar 199323.  

Kommissionens første forslag til et momssystem, der skal tilpasse det indre marked, er baseret på at 

momsbetalingen ligger i sælgers land. Det gør, at momssystemet i EU fungerer på samme måde 

som i de enkelte medlemslande. Ved afskaffelse af de fysiske grænser, er det muligt at den moms, 

der er opkrævet i sælgers land, kan fradrages i købers land24. Dette vil dog kræve et clearingsystem, 

som fordeler momsindtægterne til rette medlemsstat. Det har ikke været muligt at få dette 

momssystem klar inden den 1. januar 1993, specielt grundet den store forskel på medlemslandenes 

momssatser og da et funktionelt clearingsystem på daværende tidspunkt har været for kompliceret 

at implementere25.  

                                                           
20 http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/internal_market.html?root_de-fault=SUM_1_CODED=24  
21 TEUF artikel 28 
22 Den europæiske fælles akt 
23 Den europæiske fælles akt artikel 13. 
24 COM(87) 322 af 21.08.1987 
25 SEC(2010) 1455 af 1.12.2010 

http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/internal_market.html?root_de-fault=SUM_1_CODED=24


Side 19 af 139 
 

Kommissionen sender derfor i 1990 et andet forslag til Rådet, der bygger på at afregningen af 

momsen ved handel i EU skal ske efter en afvigelse og for en begrænset periode hvilket bliver 

godkendt. Hovedreglen er, at momsen skal opkræves i sælgers land, men en undtagelse bestemmer 

at ved handel mellem EU-lande og mellem afgiftspligtige personer skal køber afregne og betale 

erhvervelsesmoms efter momssatserne i købers land26.      

3.1.2 Importmoms 

I december 2000 vedtager Folketinget i Danmark et lovforslag, der ændrer på afregningen af 

importmomsen, som træder i kraft 1. april 200127. Formålet med bestemmelsen er at bringe 

importmomsreglerne for tredjelandsindførsel på linje med de regler, der er gældende for handel 

mellem lande i EU. Det betyder, at reglerne for importmoms ikke længere findes i toldloven, men er 

nu rykket hen i momsloven. Det sker ved en ændring af ML § 56 stk. 2, som betyder at en 

virksomheds udgående moms nu også består af den afgift, der er forbundet med indførsel af varer 

fra tredjeland. Importmomsen afregnes dermed efter de samme principper som erhvervelsesmoms.  

Danmark har hjemmel til lovændring jf. MSD artikel 211. Den bestemmer, at ved indførsel af varer 

fra tredjelande har medlemslandene mulighed for at afregne afgiften over momsangivelsen, i stedet 

for den skyldige afgift på indførselstidspunktet.       

3.1.3 Momspakken 

Den 1. januar 2010 bliver EU’s momspakke, direktiv 2008/8/EF, implementeret, som indeholder 

ændrede momsmæssige regler for grænseoverskridende handel med tjenesteydelser28. I den danske 

lovgivning finder man disse regler i ML §§ 15-21 og § 4529.  Ændringen har været nødsaget, da 

man har oplevet en øget international samhandel og teknologisk udvikling som muliggør fjernsalg 

af tjenesteydelser.  Dette har krævet en modernisering af reglerne, så momsafregningen ved handel 

med tjenesteydelser kan blive lettere landene imellem og kommer på lige fod med handel med 

varer.  

I momspakken bliver det også bestemt, at angivelsesfristen for grænseoverskridende transaktioner 

skal strammes op, fra at erhvervsdrivende skal angive moms hver tredje måned til at angive hver 

                                                           
26 COM(90) 182 af 19.06.1990 
27 Lovforslag nr. L 96 af 15.12.2000 
28 RÅDETS DIREKTIV 2008/8/EF af 12.02.2008 
29 Lov nr. 1134 af 04.12.2009 
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måned. Dette bliver gældende fra juli 2011. Stramningen skal være med til at forbedre kontrollen af 

handlen på tværs af landegrænserne.30  

I følgende afsnit redegøres for den nationale og internationale handel, set fra Danmarks side, som 

EU’s organer har haft en større indflydelse på. Der bliver redegjort for lovgivningen omkring 

indenlandsk handel, handel med EU og handel med 3. lande.    

4 International handel 

De centrale momsretlige begreber, som bliver brugt ved grænseoverskridende transaktioner, er 

”leveringssted” og ”momsbeskatningssted”. Leveringsstedet er i det land, hvor der har fundet en 

levering sted, mens momsbeskatningsstedet er i det land, hvor man vurderer, at varen eller ydelsen 

skal momsbeskattes. I princippet er de to begreber ens, da de begge henviser til det land, hvor 

beskatningen af en solgt vare eller ydelse finder sted. Når momsbeskatningsstedet er afgjort, er det 

det pågældende lands nationale momsregler der er gældende for, hvordan varen eller ydelsen skal 

momsbeskattes31.  

Når man vurderer leverancens momsbeskatningssted, sondrer man først mellem om der sker en 

levering af en vare eller en ydelse. De to typer leverancer har forskellige fundamenter for 

vurderingen af momsbeskatningsstedet. Dernæst sondrer man mellem indenlandsk handel, handel i 

EU og handel med tredje lande32.   

4.1 Varer 

Når man skal afgøre leveringsstedet og momsbeskatningsstedet for varer, skal man følge varens 

fysiske vareflow33. Reglerne for at vurdere momsbeskatningsstedet for varer findes i MSD artikel 

31 og 32 samt i den danske lovgivning ML § 14 og 34.   

4.1.1 Indenlandsk handel 

MSD artikel 31 samt ML § 14 nr. 1 forklarer, at når varen ikke forsendes eller transporteres, er 

momsbeskatningsstedet det land, hvor varen befinder sig på leveringstidspunktet. Hvis for eksempel 

en vare ikke transporteres ud af Danmark ved salg, så er det i Danmark, hvor råderetten overdrages 

                                                           
30 Moms 4 s. 29 + Lovforslag nr. L 19 af 7.10.2009 
31 Moms 4 s. 9 
32 Moms 4 s. 11 
33 Moms 4 s. 15 
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til anden ejer, at varen skal beskattes. Dette gælder også, selvom køber og sælger befinder sig i et 

andet EU-land.  

Hovedreglen er, at det er sælger, der skal opkræve moms jf. ML § 46 stk. 1, og sælger skal samtidig 

være registreret i momsbeskatningslandet jf. ML § 47 stk. 1.34 Dog er der en undtagelse for 

momsbeskatning, hvis varen er kategoriseret under ML § 46 stk. 1 2. pkt. I denne paragraf er det 

ved udvalgte varer køber, der står med betalingsforpligtelsen, og sælger skal derfor ikke opkræve 

moms.  

4.1.2 EU-handel 

De momsmæssige regler for handel med varer på tværs af landegrænser i EU har de nuværende 

grundprincipper og praksis efter ikrafttrædelsen af det indre marked. Det betyder, at der ikke 

længere skal opkræves importmoms ved indførsel af varer til Danmark fra andre EU lande. Der 

bliver i stedet indført erhvervelsesmoms, hvor det er den danske køber, som bliver betalingspligtig 

af momsen35. 

Hovedreglen er stadig, at når varen forsendes eller transporteres fra et EU-land til et andet EU-land, 

er det stedet hvor transporten påbegyndes, som er momsbeskatningsstedet jf. MSD artikel 32 stk. 1 

og ML § 14 stk. 1 nr. 2. Dog findes der undtagelser til denne hovedregel. Man sondrer blandt andet 

mellem salg til en momsregisteret køber og en ikke-momsregisteret køber.36 

4.1.2.1 Momsregistreret køber 

Når der foretages et salg til en momsregisteret køber i et andet EU-land, skal fakturaen være uden 

moms, da det er den momsregistrerede køber, der skal håndtere momsafregningen jf. MSD artikel 

33 stk. 1 litra a) og b). Momsbeskatningsstedet er nu i destinationslandet i stedet for 

oprindelseslandet, hvor transporten påbegyndes.  

I den danske lovgivning er denne undtagelse til hovedreglen beskrevet i ML § 34 og § 11. I ML § 

34 stk. 1. nr. 1 står skrevet, at salg fra en dansk sælger til en momsregistreret køber i et andet EU-

land skal fritages for moms. ML § 11 stk. 1. nr. 1 beskriver, at en dansk momsregistreret køber, skal 

afregne erhvervelsesmoms af varen, når varen er transporteret til Danmark fra et andet EU-land. § 

                                                           
34 Moms 4 s. 15 
35 Moms 4 s. 28 
36 Moms 4 s. 30 
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11 er altså en spejling af § 34. Følgende betingelser skal opfyldes, når denne form for EU-salg kan 

momsfritages37: 

- Varerne skal transporteres ud af landet til et andet EU-land 

- Virksomheden i det andet EU-land skal være momsregisteret i pågældende land    

- Køber og sælgers momsregistreringsnummer skal stå på fakturaen, samt at transaktionen er 

momsfritaget (omvendt betalingspligt/reverse charge) 

- Salget skal indberettes til VIES i det land, hvor det sælgende selskab ligger 

VIES er den internationale betegnelse for EU-salgsangivelse og står for ”VAT Information 

Exchange System”. Ved hjælp af VIES kan man som sælger få valideret købers 

momsregistreringsnummer, så det kan blive bekræftet, at denne er momsregisteret i købers land.38 

Alt EU salg indberettes til VIES. Denne information bliver udvekslet mellem EU-landene hver 

måned, så der kan føres kontrol over om momsen bliver betalt korrekt.39  

I den danske momsangivelse skal en dansk sælger angive værdien af sine momsfrie EU-salg i rubrik 

B, mens en dansk køber skal angive erhvervelsesmomsen for sit køb fra andre EU-lande i den 

danske momsangivelse rubrik A.40   

Når betingelserne opfyldes er det køberen i destinationslandet, som er betalingspligtig for momsen 

jf. § 46. stk. 2.41 I Danmark kan erhvervelsesmomsen dog ofte fradrages, hvis virksomheden 

opfylder betingelserne for fuld momsfradragsret og handlen bliver derfor i princippet 0-momset42.  

Det er vigtigt at sælger kan dokumentere, at sine varer er transporteret ud af landet og at køber er 

momsregisteret, for at hans salg kan blive momsfritaget. Når man overdrager momsafregningen til 

køber fra sælger, kaldes det for omvendt betalingspligt eller reverse charge.  

4.1.2.2 Ikke-momsregistreret køber 

Når køber er en erhvervsdrivende virksomhed, som ikke er momsregisteret i det EU-land, som 

varen transporteres til er hovedreglen, at det er oprindelseslandet som er leveringsstedet jf. ML § 14 

stk. 1 nr. 2.  

                                                           
37 Momskarruselsvig – Hvor langt kan man gå for at løse problemet? 
38 http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=da  
39 Momskarruselsvig – Hvor langt kan man gå for at løse problemet? 
40 Moms 4 s. 29 
41 Moms 4 s. 28 
42 Moms 4 s. 30 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=da
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En undtagelse lyder imidlertid på, at hvis den ikke-momsregistrerede erhvervsdrivende virksomhed 

i Danmark, køber varer fra andre EU-lande for over 80.000 kr. på et år, skal den ikke-

momsregistrerede virksomhed lade sig momsregistrere i Danmark for erhvervelse af varer jf. ML § 

50 og er derefter betalingspligtig for momsen i Danmark jf. ML § 46 stk. 2. Virksomheden forbliver 

momsregisteret de følgende år, selvom virksomheden køber varer for under 80.000 kr. Denne 

undtagelse er indført for, at ikke-momsregistrerede virksomheder ikke har mulighed for at placere 

deres varekøb i EU-lande med lave momssatser. Det skyldes, at momsen udgør en omkostning for 

disse typer virksomheder, da de ikke har mulighed for fradrag.43           

4.1.3 Handel med 3. lande 

Ved handel mellem Danmark og 3. lande, bruger man begreberne eksport og import. Ved eksport af 

varer til 3. lande, fritages salget for moms jf. ML § 34 stk. 1 nr. 5, 1. pkt., da varerne udgår af EU’s 

økonomiske kredsløb. Det gælder både hvis sælger er en erhvervsdrivende virksomhed eller 

privatkunde. Her er det også vigtigt, at sælger har fragtdokumentationen i orden.  

Ved import af varer skal der derimod afregnes moms jf. MSD artikel 70. I 2001 opstår en væsentlig 

ændring for importmomsen vedrørende handel med 3. lande44. Ligesom ved handel mellem 

Danmark og EU-lande, bliver reglen om omvendt betalingspligt også indført ved handel med 3. 

lande, så handel i EU og handel med 3. lande bliver lige behandlet.45 Det vil sige, at køber modtager 

en vare fra tredjeland uden moms, og skal derefter afregne denne, ganske som ved EU-handel. I 

Danmark har man valgt, at betalingspligten ligger hos importøren jf. ML § 46 stk. 5 med hjemmel i 

MSD artikel 201.  

Der skal afregnes dansk moms, hvis køber er dansk jf. ML § 12 stk. 1. Indberetning af køb fra 3. 

lande angives i rubrik A i momsangivelsen. Momspligten indtræder, når varen krydser grænsen til 

EU, og den er fortoldet til fri omsætning.46 En række momsfritagelser for import findes dog i ML § 

36.    

4.2 Tjenesteydelser 

Når man skal vurdere leveringsstedet for ydelser, tager man ikke udgangspunkt i ydelsens flow, 

men i sælgers og købers status samt deres hjemsted, faste forretningssted, bopæl med videre og 

                                                           
43 Moms 4 s. 30 
44 Moms 4 s. 19 og 23 
45 Lovforslag nr. L 96 af 15.12.2000 + Lov nr. 1299 af 20.12.2000 
46 Moms 4. s. 23 
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ydelsens udnyttelsessted samt type af ydelse47. Handel med tjenesteydelser i EU bliver radikalt 

ændret som følge af indførelsen af momspakken. Ved implementeringen bliver ydelser omfattet af 

den omvendte betalingspligt, hvilket medfører en udvidelse af VIES-listesystemet. Momsangivelsen 

bliver ligeledes udvidet med en ekstra rubrik B gældende for salg af ydelser i EU.48 

Før 1. januar 2010 lyder hovedreglen, at det som udgangspunkt er der, hvor sælger har etableret 

hjemsted for økonomisk virksomhed, som er leveringsstedet for tjenesteydelsen. I de nye regler 

sondrer man mellem afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige personer. Hvis køber er en afgiftspligtig 

person jf. ML § 3, er leveringsstedet der, hvor køber har hjemsted for økonomisk virksomhed, hvis 

ydelsen vel at mærke leveres til pågældende land jf. ML § 16 stk. 1. Der forekommer her omvendt 

betalingspligt. En fordel af indførelsen af momspakken er, at sælger undgår at registrere sig og 

indbetale moms i de lande, hvor kunderne er etableret49.  

For ikke-afgiftspligtige personer er det fortsat sælgers etableringssted, der er leveringssted jf. ML § 

15 stk. 4. Sælger har pligten til at undersøge, om køber er en afgiftspligtig eller ikke-afgiftspligtig 

person, ved at kontrollere momsnummer og kræve relateret dokumentation.50 

Som det er blevet beskrevet har de åbne grænser i EU gjort det nemmere at handle på tværs af 

landegrænserne. Kombinationen af reglerne af international og indenlandsk handel har dog medført 

misbrug af momssystemet. Denne form for svindel kaldes for momskarruselsvig.   

 

 

 

 

                                                           
47 Moms 4 s. 55 
48 http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=73527  
49 Lovforslag nr. L 19 af 7.10.2009 
50 Moms 4. s. 55-68 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=73527
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5 Momskarruselsvig 

Momskarruselproblematikken opstår som følge af indførslen af det indre marked i EU. Herefter er 

det muligt for momssvindlerne at misbruge momssystemet, da svindlerne kan kombinere 

indenlandsk engrossalg, hvor der skal pålægges moms, med EU-salg mellem erhvervsdrivende, 

hvor salget foregår uden moms.    

Svindlernes formål med en momskarrusel er, at få genereret store momsbeløb, ved ikke at betale 

salgsmoms til SKAT. Svindlervirksomhederne udgiver sig for at mangle en betalingsevne, mens det 

i virkeligheden er en betalingsvilje de mangler. Det gør de ved eksempelvis at forudbetale for varer, 

de ikke får leveret få leveret, falske leveringer og få det til at se ud som om, at de har haft røveri af 

lager. På den måde bliver virksomhederne udstillet som en legal virksomhed, selvom de reelt 

svindler med momsen. Når svindlerne ikke betaler salgsmoms, kan svindlerne hurtigt sælge varerne 

videre til en lavere og mere attraktiv pris end normalt, da beløbet af salgsmomsen kan finansiere 

underfakturering og fragtomkostninger for det pågældende videresalg.51  

Det er typisk lande med høje momssatser, hvor svindlen foregår. Jo højere momssatsen er, des 

lavere kan svindlerne sætte prisen. Derved bliver varerne hurtigere solgt, og svindlerne får et højere 

salgsprovenu. I Danmark er momssatsen på 25 % en høj sats i forhold til andre lande i EU. Derfor 

er Danmark et tillokkende land at køre en momskarrusel. 52 

Man kan skelne mellem to typer af momskarruseller. En ”ægte momskarrusel” og en ”uægte 

momskarrusel”. En ”ægte momskarrusel” er kendetegnet ved at varerne handles mellem 

virksomheder i to eller flere EU-lande, men ender hos den oprindelige sælger. Når varerne sælges 

mellem to eller flere EU-lande og de derimod ikke ender hos den oprindelige sælger, har man med 

en ”uægte momskarrusel” at gøre. Varerne kan i stedet ende hos detailhandelsleddet, i et land uden 

for EU eller på det sorte marked.53  

Man har også oplevet karruseller, hvor det kun er fakturaer, der cirkulerer rundt mellem 

karrusellens aktører og ikke den fysiske vare. Disse karruseller går under navnet ”papir-

karruseller”.54   

                                                           
51 Moms-karruselsvig: en svigmetode der eskalerer 
52 Momskarruselsvig - Hvordan kan man sikre sig mod uforvarende at blive medspiller i en ulovlig momskarrusel? 
53 Momskarruselsvig - Hvordan kan man sikre sig mod uforvarende at blive medspiller i en ulovlig momskarrusel? 
54 Moms-karruselsvig: en svigmetode der eskalerer 
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5.1 Eksempel på momskarrusel 

For at få en bedre forståelse for hvordan en momskarrusel fungerer, illustreres processen i 

nedenstående figur. Efterfølgende beskrives de deltagende aktører og deres rolle i momskarrusellen 

samt processen hvorpå et vareparti florerer rundt i karrusellen.  

 

I eksemplet ses et forenklet bud på en momskarrusel, hvor der indgår tre aktører. Den ene af dem, 

A, ligger i et andet EU-land, mens B og C befinder sig i Danmark. B kaldes også ”missing trader” 

mens C er ”broker selskabet”. Nedenfor ses en beskrivelse af de forskellige aktører. 

5.1.1 Momskarrusellens aktører 

A – Selskabet i et andet EU-land. Det er typisk dette, der sætter karrusellen i gang, og ved ægte 

karruseller ender varepartiet til sidst igen hos A til en lavere pris.  

B - Missing trader kaldes også for skraldespandsselskabet. Dette selskab er den aktør, som køber 

varerne fra selskab A, uden pålagt moms og videresælger varen, uden at betale sin salgsmoms til 

SKAT. Kendetegnene ved dette selskab er blandt andet, at det ofte er et nyoprettet selskab, hvor 

direktøren er indsat som stråmand. Selskabet har ikke særligt mange aktiver eller medarbejdere. 

Selskabet bliver typisk hurtigt opløst, inden SKAT når at opkræve den skyldige moms. Ofte bliver 

det opløst inden virksomhederne skal indsende momsangivelse til SKAT.  

Figur 2: Momskarrusel -  Kilde: Egen tilvirkning 
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C – Broker selskabet er den virksomhed, som køber missing traders varer til en konkurrencedygtig 

pris. Virksomheden sælger varerne videre ud af landet, muligvis til A igen uden moms, og får 

fradrag af SKAT for købsmomsen. 55 

Som nævnt er dette en forsimplet udgave af en momskarrusel, og ofte vil der være flere 

mellemhandlere indblandet, som slører karrusellen for SKAT. Det behøver ikke at være alle aktører 

i karrusellen, der har til hensigt at misbruge de åbne grænser i EU og generere store momsbeløb. I 

nogle tilfælde er det kun en enkelt virksomhed, som handler svigagtigt, mens de resterende ikke har 

kendskab til, at de medvirker i en momskarrusel. De bliver blot fristet af at handle med svindleren, 

grundet den lave pris svindleren kan sælge varerne for. Det er typisk broker selskabet eller 

mellemhandler-selskaberne som kan være uvidende om svig.56     

5.1.2 Momskarrusellens forløb 

I eksemplet starter karrusellen ved, at den danske momsregistrerede virksomhed B køber et parti 

varer for 1000 kr. ekskl. moms fra virksomhed A. Da der finder en grænseoverskridende EU-handel 

sted, skal A ikke pålægge moms på sin faktura til virksomhed B. Grundet den omvendte 

betalingspligt, skal virksomhed B nu angive erhvervelsesmomsen til SKAT, som er 25 % af de 

1000 kr., hvilket er 250 kr. Erhvervelsesmomsen bliver fradraget fuldt ud og vil i princippet gå i 0.  

Efterfølgende sælger virksomhed B varerne videre til den anden danske momsregistrerede 

virksomhed C. Virksomhed B sælger varerne for en attraktiv lavere pris på for eksempel 900 kr. 

ekskl. moms. Da der i dette tilfælde forekommer en handel mellem to indenlandske virksomheder, 

skal B opkræve salgsmoms på 25 % af de 900 kr., som er 225 kr. som lægges oven i prisen. B skal 

normalt betale salgsmomsen til SKAT, men gør det ikke. I stedet bruger han beløbet på 

underfakturering og transportomkostninger, så han kan videresælge sit vareparti til den lave pris på 

900 kr. 

Virksomhed C har derimod negativ moms til gode hos SKAT svarende til hans købsmoms på de 

225 kr. som han har betalt til virksomhed B, hvis han ingen udgående moms har. Dette beløb har 

han krav på at få tilbage som fradrag fra SKAT. Det er dette fradrag som giver momskarrusellen 

likviditet.    

Dernæst videresælger virksomhed C varepartiet til A igen for 950 kr. ekskl. moms, da det er en 

”ægte momskarrusel”, som er under opsejling. Da virksomhed C ikke har i sinde at generere nogen 

                                                           
55 Moms-karruselsvig: en svigmetode der eskalerer 
56 Moms-karruselsvig: en svigmetode der eskalerer s. 26 
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skyldig moms ligesom selskab B, sætter C prisen højere, for blandt andet at dække omkostningerne 

i forbindelse med behandling af varerne og for at opnå profit. Da der igen er tale om et 

grænseoverskridende salg, skal salget forekomme uden moms. Virksomhed A er nu igen i 

besiddelse af sine egne varer, men har nu fået prisen ned på 950 kr. ekskl. moms. For at presse 

prisen yderligere ned kan virksomhed A vælge at sende varerne rundt i karrusellen endnu en gang. 

Hvis A er tilfreds med den lave pris, kan denne i stedet videresælge varerne til detailleddet for den 

lave konkurrencedygtige pris.57     

I mellemtiden opdager SKAT, at momstilsvaret for den indkøbsmoms på 225 kr. som selskab B har 

betalt til virksomhed C, ikke er blevet indbetalt til SKAT. Når SKAT opkræver den skyldige moms 

hos virksomhed B, er dette selskab allerede tømt for værdier og erklæret konkurs grundet sin fiktive 

manglende betalingsevne. SKAT, statskassen og dermed alle skatteborgere rammes nu af et 

momsmæssigt tab. Ligeledes rammes erhvervslivet også, da de legale virksomheder, kan komme ud 

for at blive udkonkurreret af svindlerne og deres unaturlige lave priser eller tvinges til at indgå i 

momskarrusellen sammen med dem. 58 

Når virksomhederne skal lave momsafregninger, trækker virksomheden købsmoms og salgsmoms 

fra hinanden, og betaler differencen til SKAT, når salgsmomsen er højere end købsmomsen jf. ML 

§ 56 stk. 1. For at kunne skaffe likviditet til momskarrusellen, er det derfor et vigtigt element, at der 

er en aktør i karrusellen, som har en væsentlig større købsmoms end salgsmoms. Dette har broker-

virksomheden, da denne sælger til et andet EU-land og derfor ingen salgsmoms har. På den måde 

har broker-virksomheden intet at modregne sin købsmoms med, og derfor må SKAT udbetale hele 

den negative moms til broker-virksomheden. For at kunne generere et højt salgsmomsbeløb, skal 

karrusellen også indeholde en missing trader-virksomhed, som ingen købsmoms har, hvilket 

virksomheden undgår ved at købe et parti varer fra en anden EU-virksomhed. På den måde skal 

missing trader ikke modregne sin salgsmoms i købsmomsen.    

For at karrusellen yderligere skal fungere optimalt, er det vigtigt at transaktionerne kan foregå 

hurtigt, inden myndighederne fatter mistanke om manglende skyldig moms samt, at der handles 

med varer, der giver den højeste fortjeneste. Derfor handles der oftest med små genstande af høj 

værdi, som for eksempel mobiltelefoner, som let og hurtigt kan transporteres rundt i karrusellen. 

Yderligere er det lettere at få afsat varerne hurtigt, da varerne sælges til den lave pris, som 

                                                           
57 I det overstående henvises der kun til Momskarruselsvig – Hvor langt kan man gå for at løse problemet? 
58 Momskarruselsvig - Hvordan kan man sikre sig mod uforvarende at blive medspiller i en ulovlig momskarrusel? 
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karrusellen er skyld i, inden myndighederne når at opdage svigen. Fordelen ved de små genstande 

med høje værdier ligger også i, at man kan handle med store beløb samtidig med, at man sparer på 

transportomkostningerne. Derfor er det er oftest store varepartier der bruges i en momskarrusel. 

Hvis varepartiet kører rundt i karrusellen flere gange, kan karrusellen yderligere sløres ved at 

omdøbe varerne på fakturaerne pr. omgang og man kan få generet større negative momsbeløb, jo 

oftere varerne kører gennem momskarrusellen.  

Som nævnt, behøver selve varen ikke at nå alle parter i momskarruselkæden, da svindlerne kan 

nøjes med kun at sende fakturaer rundt ved en papir-karrusel. I princippet kan det derfor være alle 

typer varer der kan svindles med.59  

Både EU og SKAT er opsatte på at få stoppet denne form for svindel. Der er derfor både på EU 

plan og national plan tiltag til bekæmpelse af momskarruselsvindel. I det følgende vil der redegøres 

for disse.   

5.2 EU’s tiltag mod momskarruselsvig 

EU har anerkendt, at momskarruselsvindel er et stort problem. Det ses ud fra den anslået 

momsdifference, der finder sted i EU. Momsdifferencen er forskellen mellem den moms, 

medlemslandet rent faktisk indtjener, og hvad medlemslandet burde have indtjent på baggrund af 

landets økonomi. Her viser en undersøgelse en momsdifference på 12 % af de teoretiske indtægter i 

2006. Denne momsdifference kan skyldes momsundgåelse og tab på grund af insolvens, men den er 

også i stort omfang et resultat af momskarruselsvig60.  

5.2.1 De tidligere tiltag 

EU er i 2000 bekymret for udviklingen af momskarrusellerne og det bliver understreget, fra både 

Kommissionen og Rådet, at der har været behov for foranstaltninger til bekæmpelse af denne form 

for momssvig61.  

Et vigtigt redskab til bekæmpelse af momskarruseller kommer i forordning 1798/2003, som har haft 

til hensigt at forbedre de retlige rammer for det administrative samarbejde mellem medlemslandene. 

Forordningen indeholder klare regler, som er bindende for de enkelte medlemslande, og som skal 

gøre det nemmere for landene at udveksle oplysninger. De bindende regler omhandler blandt andet, 

hvordan en anmodning om oplysninger skal fremsættes og hvordan og hvornår den skal besvares. 

                                                           
59 Moms-karruselsvig: en svigmetode der eskalerer 
60 COM(2010) 695 af 1.12.2010 
61 COM(2004) 260 af 16.04.2004 
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Forordningen giver medlemslandene mulighed for at fremsætte en specifik anmodning om revision 

til et andet medlemsland. De kan endda anmode om tilladelse til selv at sende en embedsmand ned 

for at medvirke ved en revision. Denne form for anmodninger til specifikke administrative 

undersøgelser er en stor hjælp til tilvejebringelse af momskarruseller. Det er med til at hjælpe 

medlemslandene med at få kontrolleret de informationer, som de har, og til eventuelt at indsamle 

mere bevismateriale, når der er mistanke om uregelmæssigheder.  

En anden effekt af forordningen er en øget effektivitet af kontakten mellem medlemslandene. 

Førhen er kontakten sket gennem de centrale forbindelseskontorer. Det resulterer i en begrænset 

effektivitet af samarbejdet. Med forordningen er der nu mulighed for direkte kontakt mellem skatte- 

og afgiftsmyndighederne i de forskellige medlemslande62. Ved at gøre disse tiltag obligatoriske for 

alle landene i EU, øger man chancen for at kunne identificere momskarruseller.   

Kommissionen har i 2004 endvidere, i samarbejde med medlemslandene, udarbejdet ”best practice” 

metoder til bekæmpelse af momskarruseller. Retningslinjerne er blevet identificeret ud fra målinger 

fra de enkelte medlemslandene. Disse retningslinjer har vist sig at give det bedste resultat til 

bekæmpelse af momskarruselsvindlen og er63: 

1. Skærpet kontrol i registreringsfasen, så man kan forhindre ”missing traders” i at blive en del af 

momssystemet. 

2. Man skal løbende gøre brug af risikovurderingssystemer. De skal bruges som kontrolteknikker, 

til at identificere missing trader selskaber. 

3. Tilbageholdelse af negativt moms. Bruges når man har afsløret en momskarrusel 

4. Brug af solidarisk hæftelse. Skal bruges til at inddrive den ubetalte moms og dermed mindske 

statens tab.  

5. Oprettelse af specielle afdelinger til bekæmpelse af momskarruseller, som har de fornødne 

beføjelser til at udveksle oplysninger med andre medlemslande.     

5.2.2 De seneste tiltag 

De nyeste initiativer til bekæmpelse af momskarruselsvindel kommer i 2013. EU Kommissionen 

har udarbejdet to direktiver, som vil gøre det muligt for medlemslandene bedre at bekæmpe 

momskarruselsvig. Begge direktiver bliver godkendt af Rådet64. De to direktiver omhandler hver:  

                                                           
62 Rådets Forordning 1798/2003 af 7.10.2003 betragtning 12 
63 COM(2004) 260 af 16.04.2004 
64 Council of the European Union af 22.07.2013 
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 ”Quick reaction” mekanismer65 

 ”Reverse charge” mekanismer66 

Begge direktiver skal gælde frem til 31. december 2018. Hvis der skal ske fornyelse af direktiverne 

herefter, kræver det at Kommissionen kommer med et forslag herom og at Rådet og Europa-

Parlamentet godkender forslaget67.  

5.2.2.1 Quick reaction 

Quick reaction mekanismerne mod momskarruselsvig bliver indført i Rådets direktiv 2013/42/EU. 

Quick reaction mekanismerne bliver indført for at øge effektiviteten af behandlingsprocessen af 

momskarruselsvig, så medlemslandene hurtigere kan bekæmpe problemet i nødsituationer. 

Mekanismerne giver medlemslandene mulighed for at anvende omvendt betalingspligt i en kort 

periode på specifikke varer og ydelser.  

Det nye direktiv forenkler artikel 395 i MSD omkring foranstaltninger mod momssvig.  Førhen har 

det krævet, at medlemslandene først skal have godkendelse fra Rådet, hvis de vil fravige de 

bestemmelser, der står i MSD, for at kunne forhindre momssvig. I første led af processen skal 

medlemslandet sende en anmodning om forenkling af momsopkrævningen til Kommissionen. 

Kommissionen skal ud fra anmodningen vurdere, om der er et validt grundlag for ændring af 

reglerne i den pågældende situation jf. MSD artikel 395 stk. 2. Når Kommissionen har godkendt 

anmodningen, sender de forslaget videre til Rådet, som med enstemmighed skal godkende forslaget 

før, at det kan blive en realitet. Processen skal jf. 395 stk. 4 gennemføres inden 8 måneder efter, at 

Kommissionen har modtaget anmodningen.  

Det er en lang proces på et problem, der behøver øjeblikkelig behandling, da det kan få en betydelig 

konsekvens på de nationale indtægter. Erfaringer har vist, at det er svært for medlemslandene at 

handle omgående og tilfredsstillende på de store sager, der forekommer vedrørende 

momskarruselsvig med den dagældende regel i artikel 395.  

Med det nye direktiv får Kommissionen autoritet til at godkende anmodninger fra medlemslandene 

om at indføre omvendt betalingspligt på midlertidig basis. Det skal ske inden for en kortere deadline 

end tidligere. Det er op til Kommissionen at vurdere om alle de relevante informationer, som 

                                                           
65 Rådets Direktiv 2013/42/EU af 22.07.2013 
66 Rådets Direktiv 2013/43/EU af 22.07.2013 
67 Council of the European Union af 22.07.2013 
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medlemslandet foreligger, er til stede. Hvis det ikke er gældende, har Kommissionen 2 uger til at 

informere medlemslandet om dette, i modsætning til de førhen 2 måneder68.    

Fordelen ved quick reaction er, at den kun er en procesændring, der passer inden for det nuværende 

momssystem. Dette står i modsætning til omvendt betalingspligt, som ikke hører ind under 

rammerne for momssystemet, men er derimod en afvigelse fra momssystemet. Omvendt 

betalingspligt er allerede blevet indført på visse varer og ydelser i specifikke sektorer, hvor 

momskarruselsvig har vist sig at være stor. Quick reaction mekanismerne gælder for de varer og 

ydelser, der ikke i for vejen er omfattet af omvendt betalingspligt.69      

5.2.2.2 Omvendt betalingspligt 

Omvendt betalingspligt er den anden mekanisme, EU har valgt at benytte, som et middel mod 

momskarruselsvig. EU har indført bestemmelserne i MSD artikel 199a, som giver medlemslandene 

mulighed for at afvige fra hovedreglen om, at sælger er den betalingspligtige ved indenlandske 

handler.  

Det muliggør, at medlemslandene kan indføre omvendt betalingspligt på specifikke varer og 

ydelser. Omvendt betalingspligt er, som beskrevet, ikke et nyt fænomen. Det anvendes allerede ved 

grænseoverskridende transaktioner. Anvendelsen af omvendt betalingspligt står skrevet i MSD 

artikel 199 og 199a. Artikel 199 giver medlemslandene mulighed for at implementere omvendt 

betalingspligt på de varer og ydelser, der er udtrykt i bestemmelsen. Artikel 199a giver ligeledes 

medlemslandene mulighed for at indføre omvendt betalingspligt på de pågældende varer og ydelser, 

der er nævnt i bestemmelsen, men dog inden for en tidsbegrænsning. De varer og ydelser der er 

opremset i artikel 199a er kun gældende indtil 31. december 2018 og er disse der er omfattet af 

direktiv 2013/43/EU.  

EU har erfaret, at der er sektorer i økonomien, hvor det især er svært for medlemslandene at føre 

kontrol og dermed finde de virksomheder, som begår momssvindel. Det kan eksempelvis skyldes 

selve karakteren af industrien eller dens struktur70. Derfor har EU valgt at omvendt betalingspligt 

kan anvendes for visse varegrupper og brancher uden nogen tidsbegrænsning. Det er de varer og 

ydelser, der står skrevet i MSD artikel 199. Artikel 199 kan ses i Bilag 1.  

                                                           
68 Rådets Direktiv 2013/42/EU af 22.07.2013 artikel 1  
69 Rådets Direktiv 2013/42/EU af 22.07.2013  
70 Forslag til Rådets Direktiv af 16.03.2005 
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De varer og ydelser der er nævnt i artikel 199a er varer og ydelser, som man har erfaret er mere 

modtagelige over for momskarruseller end andre71. EU har derfor valgt at indføre en valgfrihed for 

medlemslandene til at indføre omvendt betalingspligt på de pågældende varer og ydelser, dog med 

en tidsbegrænsning. Det giver EU tid til at finde langsigtede løsninger, der bedre harmonerer med 

det gældende momssystem72. For at drage erfaringer med anvendelsen af omvendt betalingspligt til 

udvikling af en varig løsning til bekæmpelse af momskarruselsvig, er det et krav ifølge MSD artikel 

199a stk. 2 at der udarbejdes en evalueringsrapport. De skal beskrive svigtendensen før og efter 

implementeringen af loven i de lande som indfører loven. Rapporten skal indsendes til EU 

Kommissionen senest 30. juni 2017. 1. januar 2018 fremlægger EU Kommissionen en samlet 

rapport over alle de erfaringer, landene har fået gennem anvendelse af omvendt betalingspligt jf. 

artikel 199a stk. 5. De varer og ydelser, der står skrevet i artikel 199a kan ses i Bilag 1. 

Baggrunden for indførelsen af bestemmelserne er at give alle medlemslandene mulighed for at 

indføre omvendt betalingspligt. Det er i stedet for proceduren førhen, hvor hvert enkelt 

medlemsland måtte ansøge om brugen af omvendt betalingspligt.  

De muligheder EU har givet til anvendelse af omvendt betalingspligt, har Danmark indarbejdet i 

ML § 46. Med hjemmel i artikel 199 har Danmark blandt andet indført en indenlandsk omvendt 

betalingspligt på handel med metalskrot jf. ML § 46 stk. 1 nr. 7, som i Danmark er trådt i kraft den 

1. juli 2012. Med hjemmel i artikel 199a har man i Danmark indført omvendt betalingspligt på 

handel med CO2-kvoter jf. ML § 46 stk. 1 nr. 6, som træder i kraft den. 9. april 2010.  

Den seneste lovændring vedrørende indenlandsk omvendt betalingspligt, som ligeledes er hjemlet i 

artikel 199a, er handel med mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, 

tablets og bærbare computere jf. ML § 46 stk. 1 nr. 8, 9 og 10, som træder i kraft 1. juli 2014.  

5.3 SKAT’s tiltag mod momskarruselsvig 

SKAT gør brug af forskellige metoder og procedurer, når de forsøger at komme momskarrusellerne 

til livs. 

5.3.1 SKAT’s almene kontrolprocedure  

For at sikre at momsafregningen foregår efter lovgivningen, udfører SKAT løbende 

stikprøvekontroller i tilfældigt udvalgte virksomheder. I Den Juridiske Vejledning under afsnit 

                                                           
71 Rådets Direktiv 2013/43/EU af 22.07.2013 
72 Rådets Direktiv 2013/43/EU af 22.07.2013 
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A.C.2.2.1 og kapitel 19 i ML beskrives SKAT’s almene kontrolprocedurer hos virksomhederne 

angående moms.  

Ifølge disse retningslinjer har SKAT mulighed for at anlægge udvalgte virksomheder et 

kontrolbesøg, for at undersøge om momsen bliver afregnet og angivet korrekt.  SKAT må ifølge 

lovgivningen undersøge virksomhedens lokaliteter, varebeholdninger, forretningsbøger, 

regnskabsmateriale, korrespondancer og erhvervelse fra udlandet, og det forventes at 

virksomhedens personale er behjælpeligt i forhold til spørgsmål fra SKAT. Hvis ikke virksomheden 

efterlever reglerne om kontrolbesøg, kan SKAT give virksomheden et påbud og efterfølgende en 

bøde jf. ML § 74 stk. 6. Et kontrolbesøg bliver som regel varslet på forhånd, så det daglige arbejde i 

virksomheden ikke bliver forstyrret. Men hvis man i nogle tilfælde har mistanke om at svig finder 

sted, og at et anmeldt besøg vil forhindre svigen i at blive afsløret, må SKAT jf. retssikkerhedsloven 

§ 5 stk. 4 gerne foretage et tvangsindgreb.73   

5.3.2 SKAT’s bekæmpelse af momskarruseller 

Følgende indikationer skal SKAT være opmærksom på, da de kendetegner en mulig momskarrusel: 

- Gentagne indsendelser af 0-momsangivelser 

- Manglende indsendelse af momsangivelser 

- Anvendelse af mellemhandler-selskaber, der er skubbet ind for at sløre karrusellen 

- Likvidering af et mellemhandler-selskab som er anvendt som missing trader, og som derfor 

skylder store momsbeløb.74  

For at SKAT kan bekæmpe momskarruseller har de forskellige kontrolprocedurer, som de kan 

benytte i den normale kontrol af tilfældigt udvalgte virksomheder: 

- Registreringskontrol: Kontrol af nyregistrerede virksomheder i højrisikobrancher, hvor 

SKAT efterfølgende holder et vågent øje med de hovedmænd, som har en række konkurser 

bag sig, eller har restancer til SKAT. 

- Speditørkontrol: SKAT kan kontrollere speditørerne og de importerede varer. Varerne bliver 

scannet, hvorefter man kan følge deres cirkulation i en eventuel momskarrusel, hvorefter et 

mønster bliver opdaget.  

                                                           
73 Lov nr. 442 af 09.06.2004 
74 Moms-karruselsvig: en svigmetode der eskalerer 
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- Broker og missing trader kontrol: SKAT kan forhøre sig hos mellemhandlere og broker 

virksomheder, om der er nye mistænksomme aktører i branchen, som sælger varer til under 

markedsprisen.75    

Nedenstående love er implementeret hovedsageligt for at forhindre momskarruselsvig og tab for 

statskassen76: 

- OPKL § 11: SKAT kan kræve sikkerhedsstillelse.  

- OPKL § 12 stk. 3: SKAT må tilbageholde negativ moms. 

- ML § 46 stk. 8 og 9: Notifikation og solidarisk hæftelse  

- ML § 46 2. pkt.: Omvendt betalingspligt 

De tre første bestemmelser bliver introduceret i et lovforslag fra 2006, da man på dette tidspunkt har 

oplevet et større antal momskarruseller i Danmark. Før 2006 har SKAT ingen værktøjer haft til 

bekæmpelse af momskarruseller, men erfarer på det tidspunkt, at der er behov for det. Lovforslaget 

indeholder lovændringer, der har til hensigt at styrke indsatsen mod momskarruseller og begrænse 

antallet af dem77. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget, har man estimeret at statskassen har mistet 

ca. 1 mia. kr. i momsindtægter på grund af momskarruselsvindel over en 10-årig periode fra 1995. 

Det bliver dermed en nødvendighed at finde midler til bekæmpelsen af denne form for momssvig. 

5.3.2.1 Sikkerhedsstillelse  

Opkrævningsloven § 11 giver SKAT ret til at pålægge en virksomhed at stille sikkerhed, når visse 

betingelser er opfyldt. Før lovændringen af OPKL § 11 er det kun nyetablerede virksomheder, som 

decideret har været påvirket af denne bestemmelse. Det har før kun været et pålæg om 

sikkerhedsstillelse, der kommer i forbindelse med en virksomheds anmeldelse til registrering. Hvis 

pålægget om sikkerhedsstillelse ikke bliver indfriet, vil selskabet blive nægtet registrering. For en 

igangværende virksomhed, vil pålægget til sikkerhedsstillelse på daværende tidspunkt ikke føre til 

nogen sanktionsmuligheder.  

I 2006 bliver denne derfor lov udvidet til, at SKAT nu også kan kræve sikkerhedsstillelse, når det 

vurderes at der er tale om et missing trader selskab i en momskarrusel78. Bestemmelsen bliver indsat 

i § 11 nr. 4. SKAT kan dog kun pålægge virksomhederne at stille sikkerhed, når det efter et konkret 

                                                           
75 Momskarruselsvig – Hvor langt kan man gå for at løse problemet? 
76 Momskarruselsvig – Hvor langt kan man gå for at løse problemet? 
77 Lovforslag nr. 145 af 25.01.2006 
78 OPKL note 67 
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skøn vurderes, at virksomhedens indebærer en nærliggende risiko for tab for staten jf. OPKL § 11 

stk. 3. I OPKL § 11 stk. 9 bliver der indsat en bestemmelse, der indebærer at hvis sikkerheden ikke 

stilles rettidigt, så kan virksomhedens registrering blive inddraget. En virksomhed i en 

momskarrusel kan dermed få inddraget deres registrering, hvis de er blevet pålagt 

sikkerhedsstillelse og den ikke bliver stillet. Det vil sætte en stopper for momskarrusellen, da 

inddragelsen betyder, at de ikke længere kan drive deres virksomhed79.  

5.3.2.2 Notifikation og solidarisk hæftelse 

To andre tiltag til bekæmpelse af momskarruseller, som fremgår af lovforslaget fra 2006, er 

udstedelse af notifikationer og solidarisk hæftelse. En notifikation bliver givet til en virksomhed, 

som SKAT har vurderet til at være indblandet i en momskarrusel. Det er oftest virksomheder i de 

senere led i momskarruselkæden, hvor det er svært at bevise deres kendskab til momskarrusellen. 

SKAT har hjemmel til udstedelse af notifikationer i ML § 46 stk. 10.  

Når det vurderes af SKAT, at en virksomhed er et missing trader selskab, vil der blive rejst en 

straffesag mod disse, da det fornødne bevismateriale oftest vil være til stede. Det er lidt svære at 

konstatere for de led, der er længere ude i kæden i momskarruseller, da de kan holde fast i, at de 

ingen kendskab til karrusellen har. Disse selskaber kan få udstedt en notifikation fra SKAT, der 

pålægger virksomheden at udvise større opmærksomhed og agtpågivenhed ved fremtidige handler.  

Notifikationen indeholder påbud, som virksomheden skal følge. Dette kan være procedurer, som 

virksomheden aktivt skal udføre, såsom fysisk varekontrol og registrering af vareidentitet. 

Endvidere indeholder notifikationen indikationer på momskarruselsvindel, som virksomhederne 

skal være opmærksomme på. Når en virksomhed har modtaget en notifikation har de svære ved at 

påberåbe sig god tro og simpel uagtsomhed, hvis de bliver deltager i en momskarrusel efter 

udstedelsen. Notifikationen har dermed til formål at gøre virksomheder opmærksomme på 

momskarruseller og afskrække dem fra at blive aktører i den slags handler fremover. Det kan 

vanskeliggøre at missing trader selskaber kan finde handelspartnere til at indgå i deres karrusel.  

Påbuddene i en notifikation er ligeledes obligatoriske og de notificerede virksomheder har en 

underretningspligt. Det betyder, at virksomhederne skal underrette SKAT, hvis de støder på 

udsædvanlige handelsforhold, som der står skrevet i notifikationen. Hvis en virksomhed ikke følger 

påbuddene i notifikationen, kan konsekvensen være, at de bliver solidarisk hæftende for den moms, 

som missing trader selskabet ikke har betalt.  

                                                           
79 Lovforslag nr. 145 af 25.01.2006 
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Bestemmelsen om solidarisk hæftelse i forbindelse med en momskarrusel står skrevet i ML § 46 

stk. 9. Før at en virksomhed kan blive solidarisk hæftende er der 3 betingelser, der skal være opfyldt 

jf. § 46 stk. 9 3. pkt. nr. 1, 2 og 3: 

1. SKAT skal have konstateret at virksomheden har været deltager i en momskarrusel. 

2. Den pågældende virksomhed har modtaget en notifikation fra SKAT. 

3. Den pågældende virksomhed med forsæt og grov uagtsomhed ikke har overholdt påbuddene 

i notifikationen. 

Solidarisk hæftelse er en sanktionsmulighed, hvis de notificerede virksomheder ikke følger de 

påbud, der står skrevet i notifikationen. Solidarisk hæftelse indebærer, at SKAT kan opkræve den 

skyldige moms i et andet selskab end det selskab i momskarrusellen, der ikke har afregnet momsen. 

Muligheden for at indføre solidarisk hæftelse i national lovgivning, kommer fra MSD artikel 205. 

Flere lande i EU har indført solidarisk hæftelse i deres lovgivning, hvilket SKAT mener er en af 

grundene til at momskarruselsvindel bliver blusset op i Danmark omkring 200680.  

5.3.2.3 Nægtelse af udbetaling af negativ moms  

Et fjerde middel mod momskarruselsvindel, som SKAT kan benytte sig af, er tilbageholdelse af en 

virksomheds negative moms, når der er en nærliggende risiko for afgiftstab. Bestemmelsen står 

skrevet i OPKL § 12 stk. 3 2. pkt. Hvis SKAT har vurderet, at virksomheder har været involveret i 

en momskarrusel, så konstateres det samtidig at disse virksomheder vil have en nærliggende risiko 

for at staten får et tab. SKAT har dermed mulighed for at tilbageholde den moms, som de 

omhandlende virksomheder er berettiget til. Dette er endnu en sanktionsmulighed for virksomheder, 

der laver momskarruselsvindel og er en forebyggelse mod tab for statskassen81.  
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5.3.2.4 Indenlandsk omvendt betalingspligt 

En anden metode til forebyggelse af momskarruselsvigen, som SKAT benytter sig af, er indførsel af 

indenlandsk omvendt betalingspligt, som EU har gjort muligt. Loven er blevet indført i ML § 46, 

som løbende opdateres med nye varer og ydelser, der bliver omfattet af indenlandsk omvendt 

betalingspligt. Ved indenlandske salg uden moms, skal momsen i Danmark noteres i 

momsangivelsen rubrik C82. Måden hvorpå den indenlandske omvendte betalingspligt forebygger 

momskarruselsvig er, at man samler pligten til at afregne moms og retten til at anmode om fradrag 

hos én enkelt virksomhed, da man flytter betalingsforpligtelsen fra den sælgende virksomhed over 

til den købende virksomhed, som i forvejen har retten til fradrag for købet.     

 

Figur 3: Omvendt betalingspligt – Kilde: Egen tilvirkning 

Eksemplet på en momskarrusel kan igen bruges til at illustrere, hvordan indenlandsk omvendt 

betalingspligt modvirker karrusellen. Salget fra A til B forekommer uden ændring. Men det er 

salget fra B til C, der bliver påvirket. B må ikke sælge sin vare med moms, og prisen bliver derfor 

kun 900 kr. Det er C, der derimod skal angive denne moms på 225 kr. til SKAT som samtidig kan 

fradrages, så momsen går i 0. Virksomhed B bliver forhindret i at oparbejde moms til sin egen 

fordel, og momskarrusellens formål kan ikke realiseres.  

                                                           
82 http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=73527 
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Momsafregningen bliver rykket fra det illegale led, missing trader, til et mere sikkert led, som enten 

er mellemhandleren eller broker virksomheden. SKAT kan derved nemmere kontrollere 

udbetalingen af fradrag, når momsafregning og fradrag samles ét sted. Samtidig styrkes 

købervirksomhedernes retssikkerhed, når de selv bliver ansvarlige for både angivelsen af 

salgsmomsen og opkrævning af fradrag, og kan derfor undgå at blive involveret i svig, som 

virksomheder i ond tro kan indblande dem i.83      
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6 Omvendt betalingspligt 

I dette afsnit vil loven om omvendt betalingspligt for henholdsvis metalskrot og mobiltelefoner mm. 

blive beskrevet. For begge lovændringer startes der med en kort introduktion til baggrunden for 

indførelsen af omvendt betalingspligt. Herefter vil hvert lovforlag blive beskrevet, hvorefter der vil 

blive set på, hvilken holdning det danske erhvervsliv har haft til forslagene, set gennem høringssvar. 

Dernæst ses der på hvordan de endelige love, er blevet formuleret samt hvor og hvem de er 

gældende for.  

6.1 Omvendt betalingspligt på metalskrot 

6.1.1 Baggrund 

Baggrunden for indførelsen af omvendt betalingspligt i metalskrotbranchen er, at det skal virke som 

et redskab til bekæmpelse af momskarruselsvig. Flere EU-lande har i længere tid haft problemer 

med momskarruselsvig ved handel med metalskrot.  EU giver i 2011 medlemslandene, med 

hjemmel i MSD artikel 199 litra d, mulighed for at indføre omvendt betalingspligt ved handler med 

metalskrot. Det benytter flere af landene i EU sig af, inklusiv Danmark. Landene omkring Danmark 

indfører omvendt betalingspligt før Danmark, hvilket resulterer i en øget risiko for at svindlen 

rykker til her til ifølge lovforslaget. Det nødvendiggør, at Danmark må tage imod den mulighed, 

som EU giver, for at bekæmpe svindlen. 

 SKAT har igennem forskellige andre metoder gjort forsøg på at bekæmpe svindlen uden nogen 

større succes. Det har de gjort blandt andet via et øget fokus på branchen og en intensiverende 

kontolindsats. Men momskarruselsvigen inden for metalskrotbranchen bliver ved med at fortsætte 

og har haft store konsekvenser for staten. Ifølge bemærkninger til forslaget er det i januar 2012 

blevet konstateret, at den danske statskasse har lidt et tab på indtil videre 22 mio. kr.84      

6.1.2 Lovforslaget 

Forslaget til omvendt betalingspligt på metalskrot bliver skrevet ind i lovforslaget L 170 fra 201285. 

Skattemyndighedernes hensigt med selve forslaget er at gennemføre en aftale mellem 

regeringspartierne angående en ”pakke vedrørende indsats rettet mod sort arbejde”. Et af 

hovedformålene med forslaget har været at tydeliggøre begrebet sort arbejde. Ændringen af 

momsloven med indførelsen af omvendt betalingspligt for metalskrot bliver en mindre del af 
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85 Lovforslag nr. L 170 25.04.2012 
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lovforslag L 170. I forslagets § 5 nr. 2 bliver det bestemt, at der i momsloven § 46 stk. 1 2. pkt., skal 

indsættes nr. 7, der siger: 

” aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, 

der modtager metalskrot fra en virksomhed etableret her i landet.” 

Forslaget omhandler alene salg til afgiftspligtige personer. Salg til private aftagere vil ikke høre ind 

under reglen. Reglen om omvendt betalingspligt skal træde i kraft 1. juli 2012 jf. lovforslaget § 10 

stk. 3.   

6.1.3 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget til omvendt betalingspligt for moms ved handel med metalskrot, vil ifølge lovforslaget 

ikke have nogen økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige86. Det nævnes ikke i 

bemærkningerne hvilke konsekvenser, det vil have for de omhandlende selskaber.   

6.1.4 Høringssvar 

Der er kun én høringspart, der har bemærkninger til forslaget angående omvendt betalingspligt på 

metalskrot ud af i alt 52 selskaber, der er med på høringslisten. Denne høringspart er Dansk Industri 

(DI). DI er enige i at momskarruselsvig skal bekæmpes, men er ikke enige, i at omvendt 

betalingspligt er den mest optimale løsning til dette problem. De henviser til handlen med CO2-

kvoter, hvor omvendt betalingspligt er blevet indført et par år før, som bevis på at 

momskarruselsvigen blot flytter til andre områder. De mener, at en mere langsigtet løsning vil være 

et øget samarbejde mellem medlemslandene, så man kan fange og retsforfølge de involverede 

kriminelle87.   

En af grundene til de manglende kommentarer til forslaget kan skyldes, at selve lovforslaget har 

haft hovedfokus på sort arbejde. Forslaget om omvendt betalingspligt er kun en lille del af selve 

lovforslaget. I bemærkningerne til forslaget om indførsel af omvendt betalingspligt henvises kun til 

dens brug som bekæmpelse af momskarruselsvindel. Der nævnes ikke dens betydning for 

forebyggelsen af sort arbejde, hvilket antyder at der ikke er nogen sammenhæng mellem de to 

emner. Derfor er der en risiko for, at lovforslaget om omvendt betalingspligt bliver tilsidesat.  

En anden faktor der kan begrunde de manglende kommentarer er den korte høringsfrist. De 

udvalgte selskaber får tilsendt lovforslaget den 2. marts 2012 og skal afgive svar senest den 14. 
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marts 2012. Selskaberne har kun haft en frist på 13 dage til at kunne forholde sig til alle punkterne i 

forslaget. I Advokatrådets bemærkninger, udtrykker de at en så kort tidsfrist udelukker en nærmere 

stillingtagen til de forslag, der er indeholdt i lovforslaget88. Det indikerer, at den korte tidsfrist kan 

være en anden årsag til, at der ikke er blevet kommenteret på omvendt betalingspligt, da der ikke 

har været tid nok til, at virksomhederne grundigt har kunnet behandle hvert forslag. 

Man kan på det grundlag vurdere, om der reelt sker en kvalitetssikring af den nye lovgivning, især 

inden for forslaget om omvendt betalingspligt, da de omhandlende parter ikke er blevet involveret i 

lovgivningsprocessen. De selskaber der er involveret i processen, har ikke haft den fornødne tid til 

at kunne udarbejde et fyldestgørende svar for alle punkterne. Dette kompliceres yderligere ved, at 

man vælger at indsætte et forslag, der ikke direkte er sammenhængende med hovedformålet i 

lovforslaget. 

6.1.5 Endelige lov 

Loven om omvendt betalingspligt ved handel med metalskrot bliver godkendt, som den står skrevet 

i lovforslaget uden yderligere ændringer89. Reglen træder i kraft den 1. juli 2012, som lovforslaget 

har foreskrevet. En manglende ændring af loven kan skyldes, at bemærkninger til forslaget under 

høringsprocessen har været beskedent.  

Den endelige lov står skrevet i momsloven § 46 stk. 1 nr. 7 og indebærer, at det er køberen af 

metalskrot, der skal afregne og betale momsen. Betalingen af momsen er nu ens, uanset om 

sælgeren af metalskrottet er en udenlandsk eller en dansk virksomhed. Den omvendte betalingspligt 

gælder både for virksomheder med momspligtige og momsfrie transaktioner. Hvis en virksomhed, 

der kun har momsfrie transaktioner, skal købe metalskrot, indebærer den nye regel, at virksomheden 

skal momsregistreres hos SKAT90.  

Definitionen på den form for metalskrot, som er omfattet af omvendt betalingspligt, findes i Den 

juridiske vejledning 2014. I 2013 bliver definitionen udvidet, gennem et bindende svar fra SKAT91, 

til at skulle inkludere køb af store og skrottede husholdningsapparater, såsom køleskabe, ovne, 

vaskemaskiner samt tørretumbler. I samme bindende svar bliver det konkluderet, at mindre varer af 

elektronikskrot, såsom it- og teleudstyr, små husholdningsapparater, termostater, automater samt 

elektrisk legetøj, også er omfattet af reglen om omvendt betalingspligt.  

                                                           
88 Høringssvar til L 170 
89 Lov nr. 95 af 18.06.2012 
90 SKAT’s vejledning af 27.02.2013 
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En virksomheds køb af ydelser, der knytter sig til håndtering af metalskrot skal behandles efter 

momslovens almindelige regler. Det vil sige, at det er sælger der skal afregne og betale momsen af 

ydelserne92.  

6.2 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner mm. 

6.2.1 Baggrund 

I august 2013 sender Skatteministeriet et udkast til lovforslag L 47 til høring vedrørende omvendt 

betalingspligt på mobiltelefoner, bærbare, tablets, spillekonsol og integrerede kredsløbsanordninger 

(mobiltelefoner mm.). I lovforslaget L 47 bliver der behandlet flere problemstillinger end 

momskarruselsvig og indførsel af omvendt betalingspligt, men lovforslaget vedrørende omvendt 

betalingspligt på mobiltelefoner mm. findes i lovforslagets § 2. I § 2 lægges der ud med en 

beskrivelse af baggrunden for, hvorfor den omvendte betalingspligt bør indføres i Danmark, hvilket 

er for at stoppe momskarruselsvig. Momskarruseller bliver i lovforslaget fremstillet som en stor 

trussel mod Danmark. Der er forskellige typer af varegrupper, som hovedsageligt bliver benyttet i 

momskarrusellerne. En af disse varegrupper er mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr. I 

lovforslaget står også skrevet, at man har erfaret, at når Danmarks nabolande har indført omvendt 

betalingspligt på andre varegrupper, skubbes svigen mod Danmark.  

Momskarruselsvigen på mobiltelefoner mm. har været skyld i et tab for statskassen på 121 mio. kr. i 

perioden januar 2012 til juni 2013 fordelt på 38 afgørelser93.  

De værktøjerne, som SKAT har gjort brug af tidligere for at modvirke momskarruselsvigen, har 

ikke medført den ønskede effekt. SKAT føler sig derfor nødsaget til at forsøge sig med omvendt 

betalingspligt til at sætte en stopper for momskarruselproblematikken94.  

6.2.2 Udkast til lovforslag  

Udkastet til forslaget går først og fremmest ud på, at der vil forekomme omvendt betalingspligt på 

indenlandsk handel med mobiltelefoner mm. I forbindelse med forslaget har man lavet en 

konsekvensanalyse for de parter, der påvirkes af loven. Endvidere står skrevet i bemærkningerne til 

forslaget hvilke former for mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger og bærbare pc’er, samt 
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94 Udkast til lovforslag L 47 28.08.2013 s. 10  
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spilkonsoller, som hører med under loven.95 Skatteministeriet ønsker i udkastet til lovforslaget, at 

loven træder i kraft 1. januar 2014.   

6.2.2.1 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ifølge lovforslaget udgør de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet en likviditetsforskydning 

mellem sælger og køber af mobiltelefoner mm. I udkastet til lovforslaget vurderes det, at de 

administrative byrder er begrænsede. 

Parterne der er omfattet af den nye lov, er i udkastet til lovforslaget alle afgiftspligtige personer med 

både momspligtige og ikke-momspligtige aktiviteter. Det anbefales tilmed, at køber skal 

momsregistreres, hvis denne ikke er det i forvejen, da disse bliver betalingspligtige. Det ses dog 

ikke som en stor ulempe, da det vurderes, at de fleste virksomheder i Danmark er momsregistrerede, 

da dette blandt andet kræves, når omsætningen er på over 50.000 kr. årligt jf. ML § 48 stk. 1. 

Virksomheder med ikke-momspligtige aktiviteter, som for eksempel tandlæger, vil ofte være 

momsregistrerede i forvejen, hvis de handler med andre lande i EU. 96 

6.2.3 Høringssvar 

I høringssvarene finder man svar fra blandet andet TDC og DI, som hovedsageligt tager stilling til 

lovforslagets § 2. Overordnet har de forskellige afsendere af høringssvarene været enige i fordele og 

ulemper, som lovændringen vil medføre.  

Hovedparten er enig i og har en forståelse for, at momskarruseller er et problem, og at denne type 

svig skal bekæmpes. Men om omvendt betalingspligt er den bedste løsning, stilles der dog 

spørgsmål ved. Især er erhvervslivet ikke enige i den konsekvensanalyse, som der er blevet 

foretaget i forbindelse med forslaget.97 

6.2.3.1 Ulemper  

Først og fremmest vurderer erhvervslivet, at de administrative byrder og økonomiske omkostninger 

vil være langt større end Skatteministeriet har anført for både køber og sælger, grundet omfattende 

systemændringer og administrative tilpasninger.  

Dernæst mener hovedparten, at loven ikke skal være gældende for detailleddet, da dette led kommer 

til at opleve de største unødvendige administrative og økonomiske udfordringer. Hvis lovforslaget 

bliver gældende for dette led, bliver leddet nødsaget til at håndtere salg til momsregistrerede 
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erhvervsdrivende og til privatforbrugere på to forskellige måder. Dette kræver en masse besvær 

med hensyn til at implementere nye systemer, kasseapparater, kursus for medarbejdere osv.  

Dernæst vil det være tidskrævende, ikke kun at få implementeret ændringerne, men også 

efterfølgende, da medarbejderen har pligt til at undersøge om kunden er erhvervsdrivende før, at der 

bliver solgt varer uden pålagt moms. Medarbejderen skal tjekke CVR nummer og anden 

dokumentation for at bekræfte dette, hvilket trækker salgsprocessen ud. Ikke mindst er der stor 

risiko for, at medarbejderen ved en fejltagelse trækker momsen fra salget, hvilket også vil resultere 

i, at statskassen mister penge. Det vurderes desuden at momskarruselsvigen ikke foregår i dette led, 

da det som regel indebærer køb af større partier. Det finder ikke sted i pågældende led, da der ikke 

eksisterer store antal varer på detailleddets lager.  

En anden administrativ byrde ligger i kombinationssalg af varer, der er omfattet og ikke omfattet af 

loven. For at imødegå dette, kræves særskilte systemtilpasninger, fornyet fakturaopsætning osv.  

For at undgå de nye regler opstår der tilmed risiko for, at incitamentet til at handle i andre EU-lande 

øges blandt virksomhederne, blot for at undgå de økonomiske og administrative byrder. Dette kan 

medføre fald i danske arbejdspladser og stigning i konkurrenceforvridningen.  

Sidst men ikke mindst mener erhvervslivet, at ikrafttrædelsesdatoen d. 1. januar 2014 er for 

urealistisk til at nå at opsætte de nye systemændringer og tilpasse sig den nye lov98.  

6.2.3.2 Mulige nye svigmetoder 

Erhvervslivet udtrykker en bekymring for, at implementering af den nye lov vil medføre nye 

svigmetoder, som både vil koste dem selv og statskassen i sidste ende. Et eksempel på en ny 

svigmetode, som går igen i høringssvarene, er risikoen for at en svindler kan købe en vare uden 

pålagt moms, hvis svindleren kan fremskaffe sig et gyldigt CVR nummer. Dernæst kan svindleren 

sælge varen til en privatforbruger til en lav og konkurrencedygtig pris, som vil medføre en hurtig 

omsætning. Salget foregår med moms, som svindleren ikke afregner til SKAT. Svindleren lukker 

sin ”missing trader” virksomhed og har fået finansieret den lave pris, og opnået profit, ganske som 

vi kender fra den nuværende type af momskarruselsvig. En anden type svig er hvor en 

privatforbruger selv misbruger CVR numre, for at anskaffe sig en mobiltelefon uden pålagt moms. 

Dette vurderes til oftest at foregå ved handel i detailleddet, hvilket også er et argument for, at loven 

ikke skal gælde for dette led. 

                                                           
98 Sammendrag af høringssvar til lovforslag L 47 
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I høringssvarene findes der også bred enighed i, at svigen bare vil fortsætte i et nyt land eller på et 

nyt produkt som følge af indførslen af omvendt betalingspligt, ligesom det har gjort hidtil. Dette 

gør, ifølge virksomhederne, at omvendt betalingspligt ikke er den mest optimale løsning99.    

6.2.3.3 Forbedringer til lovforslaget 

I høringssvarene findes der bud på mulige forbedringer til lovforslaget. Det vil ifølge erhvervslivet 

mindske de mest unødvendige byrder, for de ramte virksomheder, men stadig have en effekt mod 

momskarruselsvig.  

Først og fremmest ønsker erhvervslivet, at detailleddet skal holdes uden for lovændringen. Dernæst 

ønskes der en form for identifikationskodninger, eventuelt i form af KN-koder på de produkter, som 

hører ind under loven. Det skyldes, at den teknologiske udvikling af pågældende produkter 

medfører en tvivl om hvilke produkter, der hører med ind under definitionerne. 

Andre forslag til at mindske byrderne for virksomhederne er at indsætte en beløbsgrænse enten 

værdimæssigt eller efter antal varer. Hvis en kunde for eksempel køber under 10 mobiltelefoner 

eller for under 50.000 kr., vurderer parterne af erhvervslivet, at lovændringen ikke skal gælde, da 

svindlerne, som nævnt oftest sender større varepartier rundt i karrusellen. Dernæst savnes der bedre 

retningslinjer for hvilken dokumentation, man skal kræve de erhvervsdrivende virksomheder, når 

der skal udskrives en regning uden moms. Det skal medvirke til, at en eventuelt ansvarsfriholdelse 

opfyldes, hvis der opstår fejl.   

Til slut ønskes en stærkere indsats fra SKAT’s side med hensyn til forbedring af 

udbetalingskontroller af negativ moms. Alt andet lige ønskes der bedre samarbejde og 

kommunikation mellem skattemyndighederne i EU samt mellem SKAT og virksomhederne i tele- 

og it-varebranchen omkring momskarruselproblematikken.  

Alt i alt er der bred enighed blandt Danmarks erhvervsliv, at den nye lov rammer for bredt i forhold 

til antal svindlere, der er i tele- og it-varebranchen. Hæderlige virksomheder pålægges store 

unødvendige omkostninger og betaler regningen, mens virksomheder i ond tro bare kan rykke 

videre til næste land og varegruppe og oparbejde moms til egen fordel igen.100 Der savnes en 
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nærmere beskrivelse og dokumentation, der kan bevise at dette er en effektiv løsning, så 

virksomhederne er mere tilbøjelige til at tilgodese lovændringen.101  

6.2.4 Endelige lov 

Efter at Skatteministeriet modtager høringssvarene, bliver disse behandlet og lovforslaget justeret. 

Den største justering indebærer, at Skatteministeriet har imødegået erhvervslivets ønske om, at salg 

fra detailleddet skal undtages fra lovændringerne. Undtagelsen finder sted i ML § 46 stk. 2. Den 

bestemmer, at salg fra momsregistrerede virksomheder, hvis salg af mobiltelefoner mm. 

overvejende foregår til privatpersoner, skal holdes uden for loven. I overvejende grad betyder, at 

mere end 50 % af virksomhedens omsætning af de pågældende varer skal komme fra 

privatpersoner102. 

Skatteministeriet har valgt ikke at implementere værdi- eller antalsmæssige minimumsgrænser, da 

det vurderes at grænsen er unødvendig, når detailleddet holdes uden for lovændringen. Det er oftest 

i dette led, man vil sælge små varepartier, som ikke er attraktivt i en momskarrusel.103 

Med hensyn til de økonomiske og administrative byrder, tager SKAT udgangspunkt i en analyse 

udført af Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER), som forudsiger at byrderne vil 

udgøre 10.000 timers ekstra arbejde årligt på samfundsniveau, hvilket SKAT vurderer til ikke at 

være omfattende. Derudover forventer de adspurgte virksomheder i TER’s analyse ikke at have 

yderligere administrative byrder efter implementeringen af de nye systemer og procedurer. 104   

Som svar på hvilken dokumentation der skal kræves fra en erhvervsdrivende ved køb uden moms, 

hvis vedkommende vil ansvarsfriholdes, henviser Skatteministeriet i første omgang til 

momsbekendtgørelsen § 63 og § 76 stk. 3 og stk. 10 nr. 3105. I § 63 angives hvilke informationer, 

der skal stå på fakturaen, når man har transaktioner omfattet af omvendt betalingspligt, mens § 76 

stk. 3 og 10 bestemmer at køb med omvendt betalingspligt skal føres på kontoen for udgående 

afgift, samt på kontoen for eksport. 106 Skatteministeriet henviser i denne forbindelse til de regler, 

der i forvejen er gældende vedrørende omvendt betalingspligt i metalskrotbranchen og ved 

transaktioner med CO2-kvoter. 
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Dernæst henviser Skatteministeriet til MSD artikel 199a, som giver en beskrivelse af hvilke 

produkter der hører med under loven. Dette er i stedet for at gøre brug af identifikationskodninger. 

SKAT mener ikke, at disse definitioner fører til tvivl, da samme afgrænsning må gælde for alle 

lande, der indfører loven107.  

Angående bedre udbetalingskontroller hos SKAT, svarer Skatteministeriet, at deres kontroller udgør 

en lille del af svigbekæmpelsen, og der er behov for yderligere metoder, såsom indførelsen af 

omvendt betalingspligt, hvis svigbekæmpelsen skal blive tilstrækkelig.  

Sidst men ikke mindst har skatteministeriet valgt at rykke ikrafttrædelsestidspunktet til d. 1. juli. 

2014.108   

Loven er efter godkendelse af det justerede forslag blevet implementeret i ML § 46, stk. 1 som nr. 

8-10 og lyder som følgende: 109  

(… Afgiften påhviler dog aftageren af varer eller ydelser, når) 

”8) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager mobiltelefoner fra en 

virksomhed etableret her i landet, 

9) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der fra en virksomhed etableret her i landet 

modtager integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i 

slutbrugerprodukter, eller 

10) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager spillekonsoller, tablet-pc’er 

eller bærbare computere fra en virksomhed etableret her i landet. 

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 8-10, gælder ikke for salg fra registrerede virksomheder, hvis 

afsætning sker udelukkende eller overvejende til private forbrugere.” 

 

Der findes korte definitioner af mobiltelefoner, tablets, bærbare pc’er og kredsløbsanordninger, som 

hører ind under loven, i bemærkning 277 i ML. En opsummering af reglerne findes i Den Juridiske 

Vejledning, afsnit D.A.13.2.2.8. Endvidere er der udarbejdet et styresignal, som uddyber reglerne 

for omvendt betalingspligt på mobiltelefoner mm., som de ramte virksomheder kan bruge som 

vejledning, når de skal tage stilling til hvordan de nye systemer og procedurer skal omstilles. 

Styresignalet er udgivet d. 9. september 2014.110  
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7 Momskarruselsager 

I følgende afsnit præsenteres to momskarruselsager i henholdsvis metalskrotbranchen og tele- og it-

vare- branchen, der har fundet sted i Danmark i årernes løb. Sagerne har forskellige karakterer, som 

vidner om udviklingen af momskarruselsvigen gennem årerne.    

7.1 Momskarruselsvig med metalskrot 

7.1.1 U.2006.725Ø (Maribosagen) 

Indeværende sag omhandler momskarruselsvig ved handel med metalskrot. Det er den største sag i 

Danmark inden for momskarruselsvindel med metalskrot, samt den første sag vedrørende 

momskarruselsvindel i Danmark og bliver opdaget tilbage i 1995 af SKAT111. I sagen bliver der 

svindlet for 100 mio. kr. og man har estimeret, at statskassen bliver snydt for 12,5 mio. kr. Svindlen 

omhandler salg fra et selskab i Tyskland til et selskab i Danmark. Det danske selskab sælger 

derefter varerne videre til et eksportfirma i Danmark. I sagen finder man, at det danske selskab i 

Tyskland har indskudt en stråmand mellem sig og den retlige køber i Danmark. Stråmanden betaler 

ikke den moms han skal, da handlen foregår mellem to danske selskaber. Eksportfirmaet, som køber 

varerne fra selskabet i Danmark, er uvidende om, at de er involveret i en momskarrusel. 112     

Sagen får en afgørelse i november 2005 efter mange års efterforskning. De tre hovedmænd bag 

svindlen er Jens Vilhelm Jørgensen, Jan Oscar Jensen og Jan Madsen. Landsretten afgiver følgende 

domme113:  

Jens Vilhelm Jørgsen 5 års fængsel og et krav om tilbagebetaling på 97 mio. kr. 

Jan Oscar Jensen 5 års fængsel og et krav om tilbagebetaling på 92 mio. kr.   

Jan Madsen 3 års og 6 måneders fængsel og et krav om tilbagebetaling på 15 mio. 

kr.   

Tabel 1: Afgørelser efter anke - Kilde: Egen tilvirkning 

Ud over de ovennævnte straffe, får hovedmændene yderligere en rettighedsfrakendelse. Det 

betyder, at de indtil videre frakendes retten til at være stifter af, direktører eller medlem af 
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bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller forening, som kræver særlig offentlig 

godkendelse eller en fond. 114   

7.2 Momskarruselsvig med mobiltelefoner mm.  

7.2.2 Gul Feber  

Den hidtil største momskarruselsag i dansk historie foregår i 2003-2004. Den går under navnet ”Gul 

Feber” og har kostet den danske statskasse over 180 millioner kr. I denne karrusel er det blandt 

andet mobiltelefoner og CPU’er, der kører rundt mellem de forskellige aktører. Sagen er 

karakteriseret ved at involvere tredjelande, hvorimod man hidtil typisk har set sager, hvor der kun er 

misbrugt EU’s åbne grænser.115  

Sagen får sit navn, da de varer der bliver svindlet med bliver importeret fra Hong Kong. Der er 

indtil videre otte tiltalte i sagen, hvor hovedmændenes navne lyder Martin Matthiasen og Patrick 

Major Lee, som sammen satte gang i dette store momskup. Svindlen foregår således, at danske 

missing tradere importerer mobiltelefonerne fra Asien, hvilket foregår uden moms, hvorefter 

mobiltelefonerne bliver solgt videre til stråmændene inden for Danmark med moms. Momsen bliver 

aldrig betalt til SKAT, og inden momsen bliver opkrævet, går missing trader konkurs, ude af stand 

til at betale den skyldige moms, ganske som beskrevet i tidligere afsnit.116 Som stråmænd i sagen 

finder man blandt andet Klaus Ulrik Hansen fra virksomheden Comitel og Casper Bagge, som 

sammen med en række andre stråmænd køber og sælger mobiltelefonerne, i de fleste tilfælde uden 

fysisk at få dem leveret.117 Martin Matthiasen ejer desuden virksomheden Solid Trading, som går 

konkurs med momsgæld på 30 millioner kr. i 2004.118  

Forskellige indikatorer afslører momskarrusellen. Tolderne i Københavns lufthavn opdager i 2004 

et vareparti af tomme æsker fra Singapore til Solid Trading ApS, som har skullet indeholde 

CPU’ere. Men det lader til at Solid Trading allerede har betalt for varepartiet og efter de tomme 

æsker bliver opdaget går Solid Trading derfor konkurs med en momsgæld til SKAT på 90 millioner 

kr. På overfladen virker det til, at Solid Trading er i god tro og er blevet snydt. Det viser sig dog, at 

det nyoprettede selskab blot på få måneder mistænksomt har skabt sig en omsætning på 360 

millioner kr., ved at importere og videresælge CPU’ere og Solid Tradings uvidenhed omkring de 

                                                           
114 U.2006.725Ø 
115 http://www.b.dk/danmark/279-06-operation-gul-feber-til-eksamen-i-byretten 
116 http://www.business.dk/diverse/stoerste-momskarrusel-nu-retten 
117 http://ekstrabladet.dk/112/article4264779.ece 
118 http://www.computerworld.dk/art/163527/karruselsvindler-stadig-efterlyst 



Side 51 af 139 
 

tomme æsker blot har været et set up for at skjule momskarruselsvigen. Det viser sig, at de tomme 

æsker indebærer fiktive salg, og eneste formål med disse er at generere et stort beløb af skyldig 

moms. 

Samme år går virksomheden Roxy World Trading ligeledes konkurs efter at have været ude for 

røveri af lageret. Politiet mistænker dog selve selskabet for at have været i ledtog med røverne, da 

mange af detaljerne ved røveriet ikke hænger sammen. Det er muligvis meningen, at selskabet skal 

gå konkurs, efter at have snydt statskassen for store momsbeløb. En række lignende konkurser 

finder ligeledes sted i løbet af 2004. For at få bekræftet hvilke bagmænd der står bag svigen, har 

politiet fundet bevismateriale såsom samtaler mellem bagmændene Martin Matthiasen og Patrick 

Major Lee, som indikerer at svindlen har fundet sted.119  

Efter svindlen bliver afsløret, bliver bagmændene eftersøgt, og syv bliver anholdt kort tid efter. 

Martin Matthiasen når at holde sig skjult for Interpol i 4 år i blandt andet Dubai og Thailand, inden 

han bliver fundet og anholdt d. 25. november 2009. 120 Den 27. oktober 2010 bliver Martin 

Matthiasen dømt. Hans forældre bliver ligeledes straffet med seks måneders betinget fængsel 

grundet hæleri, da de har modtaget 340.000 kr. af deres søn121. Nedenfor ses svindlernes straffe122: 

Martin Matthiasen  Fem år og seks måneders fængsel. 

Patrick Major Lee Seks års ubetinget fængsel. Konfiskation af 97 millioner kr. 

Michael Andreasen  Fire års ubetinget fængsel (byretten), skærpet til fire år og seks 

måneder i landsretten. Konfiskation af 3,4 millioner kr. 

Klaus Ulrik Hansen Fire et halvt års ubetinget fængsel (byretten), skærpet til fem år i 

landsretten. Konfiskation af 2,2 millioner kr. 

Daniel Jensen Tre et halvt års ubetinget fængsel. Konfiskation af 1,6 million kr. og 

3,6 million britiske pund 

John Paul Ryan  To et halvt års ubetinget fængsel. Konfiskation af 1,6 million kr. 

Casper Bagge  To et halvt års ubetinget fængsel. Konfiskation af 350.000 kr. 

Jacob Nielsen To et halvt års ubetinget fængsel. Konfiskation af 190.000 kr. 

Tabel 2: Afgørelser i Gul Feber - Kilde: Egen tilvirkning 

                                                           
119 http://www.computerworld.dk/art/158910/haard-straf-for-svindel-med-mobiler-og-it 
120 http://ekstrabladet.dk/112/article4264779.ece 
121 http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-34559123:storsvindler-fik-55-%C3%A5r-i-f%C3%A6ngsel.html 
122 http://ekstrabladet.dk/112/article4264779.ece 
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Bagmandspolitiet har desuden haft mistanke om at Gul Feber sagen har været i berøring til en 

endnu større momssvindelsag i England, hvor 2.500 personer er under mistanke til at medvirke i 

momskarrusellen, som står bag årlige momstab på 5 milliarder pund. Mistanken er grundet af en 

række sammenfald og fællestræk mellem de to sager vedrørende specifikke steder, hvor den 

oparbejdede skyldige moms passerer igennem123. 

7.3 Sagernes karakterskift 

Som de ovenstående sager indikerer, kan man dele momskarruselsvigens udvikling op i forskellige 

generationer. Den første generation af momskarruselsvig i Danmark starter med metalskrotsagen fra 

1995. Kendetegnet ved denne sag er, at missing trader er placeret i Danmark, hvilket er typisk for 

de fleste danske momskarruselsager fra 1995 til 2000124. Momskarruselsvigen skifter karakter efter 

årtusindskiftet. Kendetegnet ved den nye type af momskarrusel er, at antallet af danske missing 

traders bliver reduceret, og de danske aktører består nu oftest af broker virksomheder125.  

En ny form for konstruktion af momskarruseller finder sted i 2004 som beskrives i Gul Feber 

sagen.126 Denne nye form for momskarruselsvig bliver kendt som 2. generation af momskarruseller, 

som går ud på at inddrage 3. lande i momskarruselsvigen. Dette bliver en mulighed for svindlerne 

efter ændringen af importmomsafregningen. Man har ikke de samme aftaler uden for EU, som man 

har inden for EU, hvilket gør denne type momskarruselsvig svære og mere sjælden. Opklaringen af 

denne form for momskarruselsvig er også mere besværlig grundet de få samarbejdsaftaler. 

Myndighederne må gøre brug af toldaftalerne, hvis de skal opspore de ulovlige varer. Toldaftalerne 

fungerer dog således, at det kun er det land, hvor varen er blevet fortoldet, som kan henvende sig 

direkte til oprindelseslandet for varen uden for EU127. Trods udfordringerne i denne konstruktion, 

har Gul Feber sagen formået at unddrage den danske statskasse det højeste momsbeløb nogensinde.  

Efter 2010, hvor momspakken bliver lanceret, opstår 3. generation af momskarruseller. Dette 

indebærer momskarruselsvig med ydelser, da ydelser også bliver omfattet af omvendt betalingspligt 

på tværs af landegrænser128. Der er især oplevet svig på handel med CO2-kvoter i visse EU-lande129. 

                                                           
123 http://www.b.dk/danmark/279-06-operation-gul-feber-til-eksamen-i-byretten 
124 Momskarruselsvig – hvor langt kan man gå for at løse problemet?  
125 Momskarruselsvig – hvor langt kan man gå for at løse problemet? 
126 Momskarruselsvig – hvor langt kan man gå for at løse problemet? 
127 Momskarruselsvig – hvor langt kan man gå for at løse problemet? 
128 Lov nr. 1134 af 04.12.2009 
129 Lovforslag nr. L 19 af 7.10.2009 
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Da afhandlingen har fokus på svig med metalskrot og tele-og it-varer bliver der ikke gået i dybden 

med svig på CO2-kvoter, men det nævnes for at illustrere udviklingen af momskarrusellerne. 

Som det iagttages, har momskarruselsvigen muteret sig de sidste mange år, og SKAT har løbende 

indført forskellige tiltag og kontroller for at forhindre tab i statskassen. Yderligere bliver svindlerne 

hårdt straffet, hvilket sagerne indikerer. Dette kan ligeledes være en metode til at afskrække 

svindlerne fra at oprette momskarruseller.  Men personerne bag karrusellerne finder løbende på nye 

måder at svindle på og bøje reglerne og er hele tiden et skridt foran SKAT.          

Mange aktører bliver påvirket af disse former for momskarruselsvig, samt de tiltag der indføres til 

bekæmpelse af svigen. Nedenstående interviews og spørgeskemabesvarelser kan give et indblik i 

disse påvirkninger.   
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8 Interviews 

Dette afsnit bygger på interviews vi har foretaget og spørgeskemaer vi har fået besvaret. De 

kontaktede interessenter er på forskellig vis blevet påvirket af indførelsen af omvendt betalingspligt 

for henholdsvis metalskrot og mobiltelefoner mm. Vi har fået et personligt interview med 2 

momskonsulenter fra TDC, samt med en fagleder i moms og regnskab fra DI. De resterende 

virksomheder samt SKAT har besvaret vores spørgeskemaer over mails. Vi har fået besvaret vores 

spørgsmål fra følgende interessenter130: 

 Skrotforhandlere 

o TSR Danmark 

o H.J. Hansen 

o Kolding Skrothandel 

o Gendan 

 Tele- it-vareforhandlere 

o TDC    

o EET Group    

o ALSO  

 SKAT 

o Medarbejder fra afdelingen for ”Særlig Kontrol”.   

o  Analytiker  

 Rådgiver 

o Dansk Industri (DI)   

Grundet den direkte påvirkning af loven, vurderes loven fra metalskrot- og tele-og it-

varevirksomhedernes vinkel til at være en interessant og vigtig del af analysen om omvendt 

betalingspligt. For at se på omvendt betalingspligt fra en anden synsvinkel er SKAT kontaktet, da 

SKAT er ansvarlige for lovenes overholdelse. En tredje vinkel kommer fra DI, da de har en 

rådgivende funktion og har et samarbejde både med SKAT og virksomhederne.  

Alle parterne besvarer spørgsmål omkring de fordele og ulemper, som de mener, loven om omvendt 

betalingspligt vil medføre, samt deres holdning til om dette er det mest effektive middel mod 

momskarruselsvigen.    

                                                           
130 Alle de kontaktede interessenter har givet tilladelse til brug af deres navne i afhandlingen jf. Bilag 6  
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8.1 Spørgeskemabesvarelser fra metalskrotforhandlere 

I følgende afsnit vil der blive redegjort for de spørgeskemaer, som er blevet besvaret af fire 

virksomheder omkring september 2014, der handler med metalskrot.131  

8.1.1 Fordele 

Alle fire virksomheder er positive over for indførelsen af den omvendte betalingspligt. De fleste af 

virksomhederne ved, at branchen har været hårdt ramt og at der har været behov for en løsning. 

Gendan er positiv over for forslaget, da de legale virksomheder er i direkte konkurrence med de 

virksomheder, der laver momskarruselsvig. 

Det har ligeledes været nemt for virksomhederne at omstille deres procedurer og systemer til at 

kunne håndtere den nye regel. TSR Danmarks systemer er allerede forberedt til at kunne håndtere 

de nye ændringer, så deres tilpasning har været uden de større problemer. Virksomhederne har ikke 

haft større økonomiske og administrative konsekvenser af indførelsen.    

8.1.2 Udfordringer 

En del af de udfordringer som H.J. Hansen støder på, under tilpasningen til den nye regel, mener de 

har været et resultat af SKAT’s manglende forberedelse. Det styresignal, som SKAT udsender, er 

mangelfuldt og lægger op til, at virksomhederne selv skal lave definitioner på, hvad metalskrot er, 

og dermed hvad der skal høre ind under loven. Brancheorganisationer har været nødsaget til at gå 

indover som mellemled mellem virksomhederne og SKAT. Den manglende forberedelse fra 

SKAT’s side bevirker også til, at H.J. Hansen har fået mange henvendelser fra deres kunder, da 

disse har været helt uforstående over for lovændringen.   

En anden udfordring som virksomhederne har oplevet, er misforståelser mellem dem og deres 

kunder. Mange af misforståelserne, har været et resultat af den forvirring, der er opstået ved 

indførelsen af den omvendte betalingspligt. For H.J. Hansens vedkommende har der været ganske 

mange misforstående kunder, men de har været hurtigt afklaret. Kolding Skrothandel oplever stadig 

er der er kunder, som afleverer skrot uden at vide, at det er momsfrit.   

Tilpasningen af virksomhedens systemer har skabt en mindre udfordring for H.J. Hansen, da 

metalskrotvirksomhederne kun har haft mindre end en måned til at tilpasse deres systemer og 

procedurer inden lovens ikrafttrædelse. Men de fire virksomheder når det inden for fristen, og det 

har fungeret lige siden.    

                                                           
131 Bilag 2 – Spørgeskemabesvarelserne fra TSR Danmark, H.J. Hansen, Gendan og Kolding Skrothandel 
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8.1.3 Momskarruselsvig 

De fleste af virksomhederne er bekendte med momskarruselsvig og dens omfang inden for 

metalskrotbranchen.  Der er ikke nogen af virksomhederne, der selv har oplevet, at de ufrivilligt 

bliver involveret i en momskarruselkæde. Der har dog været en virksomhed, som har haft på 

fornemmelsen af, at leverandører har villet inddrage dem i en momskarruselkæde. En anden 

virksomhed har været mærket af den interesse, der har været omkring momskarruselsvindel i 

metalskrotbranchen fra SKAT. SKAT har flere gange kommet på kontrolbesøg for at gennemgå 

virksomhedens indkomstkanaler. Dette forekommer specielt hyppigt i de sidste 3 år inden lovens 

indførsel.  

Alle virksomhederne er enige i, at omvendt betalingspligt er en god og effektiv løsning til 

problemet med momskarruselsvindel. Loven stopper for en del af svindlen, men som H.J. Hansen 

udtaler, tvivler de på at omvendt betalingspligt vil stoppe alt kriminalitet, der foregår over 

grænserne. Ingen af metalskrotforhandlerne har en anden og muligvis bedre løsning til bekæmpelse 

af momskarruselsvindlen. Virksomhederne henviser til, at den generelle holdning i EU er, at dette 

middel er det bedste værktøj i den givne situation.    

8.2 Interview med tele- og it-vareforhandlere 

I følgende afsnit redegøres for interviewet den 28 august 2014 med 2 momskonsulenter fra TDC, 

som primært handler med mobiltelefoner og tilbehør. Derudover redegøres for 

spørgeskemabesvarelser fra EET Group og ALSO fra september 2014. EET Group fungerer som 

distributører inden for videoovervågning og reservedele til computere, printere og mobiltelefoner132 

og ALSO distribuerer it og forbrugerelektronik.133  

8.2.1 Virksomhedernes modtagelse af ny lov 

Under interviewet med TDC står det klart, at TDC er enige i, at der skal findes en metode til at 

bekæmpe momskarruselsvigen, da dette er et stort problem i både Danmark og resten af Europa. 

Derfor vil TDC gerne hjælpe med at dæmme op for svindlen. TDC har på forhånd været klar over, 

at den omvendte betalingspligt på mobiltelefoner på et tidspunkt vil blive overvejet som 

svigbekæmpelsesmetode i Danmark, da det allerede har eksisteret på EU-plan. Da omvendt 

betalingspligt bliver fremlagt som metode i Skatteministeriets lovforslag, ser TDC sig nødsaget til 

at kontakte Skatteministeriet gennem høringssvar til lovforslaget. Igennem høringssvaret kan TDC 

                                                           
132 https://dk.eetgroup.com/info/about-us 
133 http://nordic.ALSO.com/front.asp?id=front_profile  

https://dk.eetgroup.com/info/about-us
http://nordic.also.com/front.asp?id=front_profile
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få deres indflydelse på, hvordan den nye lov udformes, således at SKAT kan se konsekvenserne fra 

virksomhedernes side. Heldigvis har Skatteministeriet været lydhør over for TDC’s høringssvar, og 

derfor synes TDC, at der er fremkommet en løsning, som tager hensyn til alle parter på bedst mulig 

vis. Dog følger der en masse konsekvenser med den nye lov, som de ramte virksomheder på 

forhånd har vidst, at de ikke vil komme uden om. På baggrund af disse konsekvenser udviser ALSO 

og EET Group en skepsis over for loven og har den holdning, at man er på vej i den forkerte 

retning.  

8.2.1.1 Udfordringer 

De tre virksomheder er alle enige i, at den nye lov om omvendt betalingspligt medfører flere byrder 

end den reelt vil gavne.  

Først og fremmest har det været en stor udfordring for de tre parter, at nå at omstille deres systemer 

og procedurer og at inddrage de påvirkede medarbejdere i lovændringen inden deadline den 1. juli 

2014, men de har dog været glade for, at ikrafttrædelsesdatoen er blevet rykket et halvt år frem. 

TDC udtaler, at de næ0sten har nået det inden den nye deadline. Men efter systemændringer følger 

oftest følgevirkninger, som der også skal rettes op på.  

EET Group og ALSO udtrykker en stor utilfredshed omkring det forsinkede styresignal, der skal 

gøre det nemmere for virksomhederne at vurdere, hvilke varetyper der hører med under loven. At 

styresignalet først er færdiggjort den 9. september 2014 har været skyld i, at virksomhederne har 

haft svært ved, at nå at få ændringerne klar til deadline. EET Group skriver endvidere, at SKAT på 

daværende tidspunkt ikke har følt sig nødsaget til at afgive et bindende svar om, hvilke varer der er 

omfattet af loven, hvilket EET Group har ønsket sig.    

8.2.1.1.1 De administrative og økonomiske konsekvenser   

De administrative konsekvenser har været enorme for alle parter. Der er blevet brugt en masse 

menneskelige, tidskrævende og økonomiske ressourcer på hele tilpasningen. Måden hvorpå parterne 

har valgt at ændre deres procedurer og systemer, ligger blandt andet i en gennemgribende ændring 

af deres bogføringssystemer og faktureringssystemer, samt ændring af kundekategorisering, 

varekategorisering, leverandørkategorisering, ændring af ERP logik for momsberegning og ændring 

af webshop understøttelse. Der har været brug for ny opsætning af koder og markering af varer i 

virksomhedernes it-systemer, så de pågældende varetyper, der hører ind under loven, bliver 

behandlet momsmæssigt korrekt i systemerne. Det er vigtigt, at man får gennemgået alle faser i de 

forskellige købs- og salgsprocesser, så man kan få identificeret de ramte områder, finde mulige 
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løsninger, afprøve løsningerne og til sidst ændre systemet med den bedst mulige løsning på det 

problematiske område. TDC nævner dog, at de har haft gavn af deres erfaringer med momspakken 

fra 2010.  

Der har yderligere været store problemer omkring layouts af faktura, da der i mange tilfælde 

forekommer kombinationssalg omfattende af produkter, der hører med ind under loven og 

produkter, der er uden for loven, hvilket skal udtrykkes på fakturaen. Også på dette punkt har man 

gennemgået mange forskellige løsninger. Et forslag lyder blandt andet på, at man kan udskrive to 

fakturaer, hvor den ene indeholder produkter, der hører ind under loven og derfor skal være uden 

moms, mens den anden indeholder produkter uden for loven, som fortsat skal faktureres med moms. 

Ulempen ved dette er dog, at det vil koste virksomheden ekstra i faktureringsgebyr, hvilket man 

heller ikke er interesseret i som virksomhed. Derfor bliver dette forslag forkastet. Da interviewet 

med TDC finder sted, er layoutet på fakturaen stadig ikke helt på plads.  

I tilpasningsprocessen har informationsopgaven været stor. De mennesker der sidder og håndterer 

de forskellige systemer til daglig, skal inddrages i den nye lov og de nye ændringer, som loven har 

forårsaget. Dernæst har der været en masse eksterne rådgivere, som har været inde over 

ændringerne af processer og procedurer, som også har skullet sætte sig ind i hvilke systemløsninger, 

der harmoniserer bedst mellem virksomhed og lov. Derfor er det ikke kun selve systemændringerne, 

der har kostet penge. Betaling af honorarer til de eksterne parter har også krævet, at man har skullet 

budgettere en stor sum penge, inden man har kunnet gå i gang med projektet. TDC har indtil videre 

ca. brugt 2-3 mio. kr. på it-løsningerne samt betaling af lønninger. Dertil har der været 10-15 

mennesker, som har sat mange timer af på projektet. I forhold til virksomhedens størrelse og 

omsætning, lyder det umiddelbart til at være et mindre beløb. Men det er stadig penge, der kunne 

have været brugt til TDC’s egen interesse. Grundet de omfattende ændringer og høje økonomiske 

byrder, frygter TDC tilmed lovens mulige bortfald i 2018. 

EET Group har også lidt under store økonomiske og administrative byrder. Der har været tre mand, 

som har brugt urimeligt lang tid på at identificere, hvilke varer der hører ind under loven. EET 

Group har over 600.000 varer i deres varekatalog og har manglet grundige definitioner på 

pågældende varer, før styresignalet udkommer. Dette har gjort tilpasningsprocessen til en endnu 

mere presset situation for virksomheden. I ALSO har systemændringer og ekstern rådgivning kostet 

dem omkring ½ million.  
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Angående styresignalet mener ALSO og TDC, at det første udkast til styresignalet, som bliver 

offentliggjort til høring d. 17. juli 2014, på ingen måde har været fyldestgørende nok. Det efterlader 

mange områder til egen fortolkning, hvilket hurtigt kan skabe uenigheder og misforståelser. Men 

det nye udkast bør være en bedre retningslinje trods forsinkelse, mener alle parter. Der forventes 

stadig at være få problemer angående definitioner af de integrerede kredsløbsanordninger. Men 

bortset fra det er parterne tilfredse med en form for retningslinje. TDC har ikke haft de store 

problemer med at kategorisere deres produkter, da deres varekatalog ikke spænder så bredt som for 

eksempel EET Group’s og ALSO’s.  

8.2.1.1.2 Fragtomkostninger 

Et væsentligt problem der er opstået, efter loven og styresignalet er trådt i kraft, vedrører 

fragtomkostninger. Da man har gennemgået lovforslaget samt styresignal, har man ikke haft i 

tankerne, hvor besværlig denne omkostning vil være at håndtere momsmæssigt efter, at omvendt 

betalingspligt på mobiltelefoner mm. er trådt i kraft. I styresignalet nævnes det, at 

fragtomkostninger betragtes som en del af afgiftsgrundlaget, hvor der henvises til ML § 27 stk. 2. 

nr. 2, og skal derfor faktureres på lige fod med de varer, der hører ind under loven om omvendt 

betalingspligt.134  

I teorien lyder det umiddelbart enkelt nok, men i praksis er det en anden sag.  

Problemet opstår især i tilfælde med kombinationssalg. Hvis en og samme faktura indeholder varer 

som er omfattet af loven, og varer som ligger uden for loven, så er spørgsmålet, hvad 

fragtomkostningerne dækker? Et eksempel kunne være, at man har en fragtomkostning på 25 kr. og 

fakturaen indeholder fem varer som hører ind under loven og fem varer som ikke hører ind under 

loven. Hvordan håndterer man fragtbeløbet, hvis det skal følge momshåndteringen på selve 

produktet, som der står skrevet i styresignalet?   

Det er svært at håndtere pr. automatik, fordi man ikke kan koble fragtomkostninger sammen med et 

produkt på samme måde, som man kan med en kunde. En kunde med et CVR nummer kan man 

koble sammen med et produkt omfattet af loven, som for eksempel en mobiltelefon. Det kommer 

automatisk ud på fakturalinjen, hvis omvendt betalingspligt træder i kraft. Men et fragtbeløb kan 

man ikke koble logisk op på samme måde. Derfor må man i disse tilfælde på nuværende tidspunkt 

manuelt se på, hvilke varer den enkelte faktura indeholder for at beregne fragtomkostningen. Men 

det er spild af ressourcer.  

                                                           
134 SKM2014.622.SKAT 
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TDC’s nuværende forslag til en løsning er at lægge moms på fragten selvom, at der er tale om 

kombinationssalg. TDC forestiller sig, at det at droppe fragtgebyret og lægge fragtprisen oven i 

varens pris kan være en mulig fremtidig løsning for alle virksomheder, som normalt opkræver et 

særskilt beløb for fragten. Det er vigtigt, at alt kører systematisk i flow, og derfor vil et særskilt 

fragtgebyr ikke fungere fremover, da det på nuværende tidspunkt skal håndteres manuelt. 

Umiddelbart er det relativt små beløb, som fragtomkostningerne udgør, men det er dog stadig en 

irriterende ballast for virksomhederne at bruge ressourcer på at håndtere manuelt. Problemet med 

den momsmæssige håndtering af fragtomkostninger er en ud af mange uforudsete følgevirkninger, 

som lovændringen har medført. Dette er et bevis på, at nogle regler ikke stemmer overens med 

virkeligheden.  

8.2.1.2 Misforståelser mellem køber og sælger 

Parterne har oplevet misforståelser med deres leverandører og kunder angående momsafregningen. 

EET Group nævner igen manglen på klare og entydige regler, hvilket skaber uenigheder mellem 

sælger og køber, da parterne vælger at tolke reglerne på deres egen måde. TDC nævner, at det i 

nogle tilfælde har været svært at vurdere om en leverandør hører med under reglen eller ej. ALSO 

giver udtryk for, at der har opstået forvirring, men den har fundet sted i mindre grad end forventet. 

Ifølge ALSO er den bedste løsning på misforståelserne dialog og vejledning parterne i mellem. 

ALSO har oplevet, at mindre kunder har søgt denne rådgivning hos deres større leverandører, såsom 

dem selv. ALSO har ligeledes sørget for en dialog med deres større kunder. På denne måde kommer 

alle parter på linje med hinanden og misforståelser minimeres.  

TDC ønsker sig derfor bedre retningslinjer for hvem der hæfter for momsen, i tilfælde hvor momsen 

bliver afregnet forkert eller hvis man utilsigtet handler med en svindler, som ikke afregner momsen. 

På dette punkt finder der uklarheder sted, blandt andet med hensyn til hvilke beviser, der er 

tilstrækkelige til at vurdere, at en virksomhed har handlet i god tro, og derfor ikke skal hæfte.  

8.2.1.3 Risiko for tab af kunder 

En anden udfordring som virksomhederne kan stå over for, er en risiko for at deres kunder begynder 

at handle mere med virksomheder i andre lande i EU eller virksomheder i detailleddet, blot for at 

undgå komplikationer med de nye regler. Til denne problematik svarer TDC, at de har haft i 

tankerne at risikoen for at miste kunder til andre lande i EU er der, men om det bliver en realitet er 

endnu usikkert. Det er ligeledes usikkert om TDC vil miste kunder til detailhandlen, men chancen 
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er dog mindre. TDC er heldigvis både indehaver af detailbutikker og de såkaldte erhvervscentre, 

som primært handler med erhvervsdrivende.  

For at forhindre tab af kunder til konkurrenter i detailleddet kan TDC derfor til deres egen fordel 

henvise deres kunder til egne detailbutikker, hvis kunden handler som privatkunde. Kunden kan 

derved få moms på sin faktura som normalt. Omvendt må en erhvervsdrivende henvises til 

erhvervscentret, så han kan modtage telefonen uden moms, hvis personen vil købe en mobiltelefon 

til sin virksomhed i en af TDC’s detailbutikker. Men TDC har imidlertid ikke så mange 

erhvervscentre, som de har detailbutikker, hvorfor kunden kan risikere at blive fornærmet, og vælge 

at købe mobiltelefonen fra konkurrenten. Et andet eksempel på frafaldende kunder kan være ikke-

momsregistrerede kunder, såsom tandlæger, da disse hører ind under ML § 13. Tandlægerne har 

tidligere kunnet købe mobiltelefoner med moms, da betalingspligten af momsen ligger hos sælger, 

og derfor har tandlægerne ikke behøvet at lade sig momsregistreres. Eftersom tandlægerne er 

erhvervsdrivende, bliver betalingspligten efter lovændringen overflyttet til dem, hvorfor de skal 

momsregistreres. For at undgå komplikationer med ændringer af procedurer og systemer samt en 

momsregistrering, kan virksomheder som TDC, miste deres tandlægepraktiserende kunder, som 

muligvis fremover vil handle hos detailleddet. 

8.2.2 Momskarruselsvig 

Alle tre virksomheder er klar over, at momskarruselsvig er et udbredt problem i deres branche, da 

svindlerne foretrækker at handle med små genstande af høj værdi, som mobiltelefoner mm. netop 

er. Ingen af de interviewede virksomheder har oplevet momskarruselsvig på tæt hånd. Dog nævnes 

en episode for mange år siden, hvor en af virksomhederne utilsigtet bliver involveret i en 

handelskæde, der driver momskarruselsvindel. Der har dog ikke været kendskab til svindlen før, at 

de modtager henvendelser omkring problemet.  

Virksomhederne kender ikke til omfanget af momskarruseller i Danmark og udtrykker en 

frustration over, at SKAT ikke har offentliggjort nogen konkrete tal på hvad tabet på 121 mio. kr. er 

sammensat af, som SKAT nævner i deres lovforslag. Virksomhederne savner information på dette, 

nu hvor så mange hæderlige virksomheder skal rette sig ind under de nye regler, som få svindlere 

har været skyld i er trådt i kraft. Det undrer virksomhederne, at SKAT ikke har udgivet nogen 

straffesager eller lignende, som kan dokumentere omfanget af momskarruselsvigen i Danmark. 

Dette vil gøre det nemmere at forholde sig til tallet på de 121 mio. kr. som statskassen, efter 
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SKAT’s mening har lidt under. Den begrænsede information skaber tvivl angående omfanget af 

problemet, og om de nye regler overhovedet vil være effektive mod momskarruselsvindlen.            

8.2.3 Nye svigmetoder  

TDC ønsker flere beviser på, at de nye regler vil sætte en stopper for svigen, da de har sat så store 

ressourcer ind for at tilpasse sig de pågældende regler. Virksomhederne har på fornemmelsen af, at 

de nye regler vil forårsage en ny form for svig. TDC understreger en mulig svigmetode, som går 

igen flere gange i høringssvarene til lovforslaget, hvor en privatforbruger misbruger et CVR 

nummer, for at få en mobiltelefon uden moms. TDC supplerer med, at TDC’s erhvervscentre ikke 

har beføjelser til at opkræve kunden alle mulige former for legitimation, da man nødigt vil få 

kunden til at føle sig anklaget. De fleste kunder handler heldigvis i god tro, og svindlerne udgør kun 

en ganske lille procentdel, hvorfor de finder det uhensigtsmæssigt for både butikken og kunde at 

kræve legitimation af hver eneste kunde.      

I og med at it-teknologien hele tiden er under udvikling, tror TDC endvidere, at det også vil være 

relativt let at fremstille et elektronisk apparat, der ikke vil høre ind under loven. Derved kan der 

stadig pålægges moms på produktet, som derfor stadig vil få en momskarrusel til at spinde. Hvis 

ikke andet vil svindlerne bare finde en anden lille genstand af høj værdi at svindle med, hvilket alle 

tre virksomheder påpeger.    

Der hersker enighed blandt de tre virksomheder om, at tilpasningen til den nye lov generelt fungerer 

bedre end forventet efter ikrafttrædelsesdatoen, når der ses bort fra de nævnte problemer. Alle tre 

virksomheder er dog også enige i, at omvendt betalingspligt ikke er en effektiv og varig løsning 

mod momskarruselsvig. Det er en lose-lose situation, da virksomhederne i god tro bliver pålagt 

store og muligvis unødvendige økonomiske og administrative byrder, mens svindlerne højst 

sandsynligt vil finde nye former for svindel, og nye metoder til at omgå reglerne om omvendt 

betalingspligt.  

8.2.4 Alternative løsninger 

ALSO og TDC deler den holdning, at en alternativ metode til at bekæmpe momskarruselsvigen 

ligger i mere kontrol fra SKAT’s side. Et eksempel kan være, at SKAT undlader at udbetale negativ 

moms før, at virksomhederne er blevet kontrolleret. Denne kontrol bør forekomme i alle tilfælde, 

hvorimod der i dag kun foretages stikprøvekontroller af virksomhederne. Dernæst bør der være 

mere fokus på at sende varsler ud til de virksomheder, som har været indblandet i svig.     



Side 63 af 139 
 

TDC støtter også op omkring brugen af solidarisk hæftelse, som et redskab mod momskarruselsvig. 

Der ønskes dog ikke en udvidelse af solidarisk hæftelse generelt, da det er en for stor risiko for 

virksomhederne at påtage sig. Virksomhederne har ikke altid mulighed for at kontrollere om alle 

deres leverandører og kunder handler i god eller ond tro, og vil ikke risikere at skulle hæfte 

solidarisk med disse.  

8.3 Spørgeskemabesvarelser fra SKAT 

Som modpart til virksomhedernes syn på omvendt betalingspligt, er der sendt spørgeskemaer ud til 

SKAT i september 2014, som kan give et billede af, hvordan de mener omvendt betalingspligt vil 

gavne bekæmpelsen af momskarruselsvigen. Ligeledes forventes det, at SKAT kan besvare de 

tvivlspørgsmål, som virksomhederne har. 135 

8.3.1 Fordele ved omvendt betalingspligt 

Medarbejderne fra SKAT skriver, at grundidéen bag indførelsen af omvendt betalingspligt er, at 

stoppe momskarruselsvig på de pågældende produkter. Måden hvorpå omvendt betalingspligt vil 

modvirke momskarruselsvig er, at momsafregningen overflyttes fra missing trader virksomheden til 

det legale led i momskarrusellen. På den måde kan missing trader virksomheden ikke opbygge store 

momshæftelser uden betalingsvilje. 

Repræsentanterne fra SKAT mener, at problemet med momskarruselsvig er stort inden for tele- og 

it-varebranchen og metalskrotbranchen. De henviser til de beløb i lovforslagene på 121 mio. kr. og 

22 mio. kr. som statskassen har tabt på henholdsvis momskarruselsvig i tele- og it-varebranchen i 

perioden januar 2012 til juni 2013 og metalskrotbranchen i perioden start 2011 til juli 2012. 

Endvidere skabes der konkurrenceforvridning mellem de virksomheder, der er i god tro og 

svindlervirksomheder, som følge af de attraktive lave priser som momskarrusellerne skaber.      

Grunden til at loven om omvendt betalingspligt på mobiltelefoner mm. er indført netop nu er, at EU 

ved Rådets Direktiv 2013/43/EU af 22. juli 2013 har givet EU-landene mulighed for at indføre 

reglerne om omvendt betalingspligt. Da Tyskland, som er Danmarks største eksportmarked, 

indfører omvendt betalingspligt på mobiltelefoner mm. i 2011, har SKAT en mistanke om, at 

momskarruselsvigen vil rykke til nabolandet, Danmark. Det har erfaringer fra indførslen af omvendt 

betalingspligt på metalskrot vist, som står skrevet i lovforslaget for mobiltelefoner mm. Grunden til 

at omvendt betalingspligt i Danmark indtil videre er indført på CO2-kvoter, metalskrot og nu 

                                                           
135 Bilag 5 – Spørgeskemabesvarelse fra SKAT 
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mobiltelefoner mm., er ifølge repræsentanterne fra SKAT, at det på EU-plan er vurderet, at disse 

varetyper har været de mest eftertragtede at handle med i en momskarrusel.   

8.3.2 Ulemper ved omvendt betalingspligt 

På den anden side er begge repræsentanter fra SKAT enige i, at der er risiko for, at 

momskarruselsvigen vil rykke over på et andet produkt eller et andet land, hvor der endnu ikke er 

indført omvendt betalingspligt på pågældende varer. Først herefter vil man behandle momssvigen 

på det nye område. I øjeblikket har man blandt andet et vågent øje på kødbranchen. Ifølge 

repræsentanterne fra SKAT er kontrolproceduren for virksomheder, som mistænkes for at medvirke 

i momskarruselsvig lig med normale kontrolprocedurer for alle virksomheder. Der findes altså ikke 

et særskilt regelsæt for kontrol af virksomheder, som muligvis er aktører i en momskarrusel. 

Grunden til at man ikke indfører omvendt betalingspligt på alle varer i Danmark, da det umiddelbart 

vil sætte en stopper for alt momskarruselsvig, lyder fra den ene repræsentant, at dette kun kan blive 

en realitet, hvis EU accepterer dette. Indtil videre er det kun varer i højrisikobrancher, der kan blive 

omfattet af omvendt betalingspligt. Endvidere suppleres der med, at hvis omvendt betalingspligt 

bliver gældende for alle varer, vil man i realiteten gå tilbage til den gamle omsætningsafgift kaldet 

”omsen”. Hvis man derfor indfører omvendt betalingspligt på alle varer, fjerner man grundlaget for 

hele det nuværende momssystem.  

8.3.3 Virksomhedernes økonomiske og administrative konsekvenser 

Da mange virksomheder har udtrykt en bekymring for de store administrative og økonomiske 

byrder, som omvendt betalingspligt på mobiltelefoner mm. vil medfører, er repræsentanterne fra 

SKAT blevet spurgt om deres holdning til dette. Angående dette spørgsmål henvises der til 

udvalgsarbejdet og deres spørgsmål vedrørende lovændringen og Skatteministeriets svar til disse. 

Skatteministeriet besvarer dette spørgsmål på baggrund af en analyse som TER fra 

Erhvervsstyrelsen har udført. Analysen består af besvarelser fra en række virksomheder, hvor 

flertallet har udtalt, at de ikke mener, at der vil opstå yderligere besvær, efter system- og 

procedureændringerne er kommet på plads. Det er altså en engangsomkostning, som SKAT mener, 

vil opveje de tab som staten og virksomheder i god tro har lidt af grundet momskarruselsvig.136  

Endvidere har virksomhederne i tele- og it-varebranchen ikke følt sig nok vejledt med hensyn til 

hvilke varer, der hører ind under loven. Der har hersket stor utilfredshed om, at lovens definitioner 

ikke har været omfattende nok. Desuden er virksomhederne uforstående over for, hvorfor det 
                                                           
136 Skatteudvalget 2013-14 svar på spørgsmål 2 
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dertilhørende styresignal er udgivet så sent. SKAT svarer, at erfaringerne fra andre EU-lande, som 

har indført omvendt betalingspligt har vist, at der i disse lande ikke har hersket store 

tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af reglerne i disse lande. Dertil har man under udarbejdelse 

af lovforslaget været i den tro, at tvivlspørgsmål vil kunne afklares ved at undersøge andre EU-

landes erfaringer. Men først efter lovens ikrafttrædelse har man vurderet, at dette ikke har været 

tilstrækkeligt, og der derfor er behov for et styresignal i Danmark. Styresignalet er endvidere 

udformet således, at det ikke er fuldstændigt udtømmende, så der kan tages højde for eventuelle 

produktudviklinger, hvilket man typisk oplever i tele- og it-varebranchen.  

Da der har været en del tvivlspørgsmål fra virksomhederne, og de hver især har skullet igennem 

disse administrative og økonomiske udfordringer, efterspørges der konkrete beviser på, at omvendt 

betalingspligt rent faktisk fungerer optimalt. Repræsentanterne fra SKAT skriver begge, at man ikke 

dem bekendt har oplevet momskarruselsvig i metalskrotbranchen, efter omvendt betalingspligt er 

indført på dette område. Derfor må man umiddelbart vurdere, at omvendt betalingspligt har givet 

den ønskede effekt. Men da repræsentanterne ikke har et overblik over hele SKAT, kan de ikke 

være 100 % sikre i dette svar. Om svigen stadig eksisterer, men eventuelt har ændret karakter, som 

man frygter den vil gøre i tele- og it-varebranchen, har de heller ikke kendskab til. 

Repræsentanterne har yderligere ikke oplevet sager i tele og it-varebranchen endnu, efter den nye 

lov har trådt i kraft 1. juli sidste år. Det er for tidligt.        

8.4 Interview med DI 

I følgende afsnit redegøres for interviewet, den 19 september 2014, med en rådgiver i moms og 

regnskab fra DI. DI er en erhvervsorganisation og en arbejdsgiverorganisation. De er med ind over 

overenskomstforhandlinger, og er med til at sætte og påvirke den politiske dagsorden.137 138     

8.4.1 Metalskrot 

DI har været bekendt med problemet om momskarruseller i metalskrotbranchen. Der findes data på 

handel med metalskrot, så det kan dokumenteres at momskarruselsvig har været til stede i denne 

branche. Man har i DI været forberedt på, at der vil blive indført omvendt betalingspligt i 

metalskrotbranchen, da man har set, hvordan udviklingen har været i de andre EU lande. DI har 

ikke været tilfredse med lovændringen, men har været klar over, at Danmark ikke har kunnet 

komme uden om.  

                                                           
137 http://di.dk/DI/hvaderdi/dishistorie/Pages/historie%20(hovedtekst).aspx 
138 Bilag 3 – Interview med DI på CD 
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Virksomhederne i metalskrotbranchen har ligeledes gerne været foruden lovændringen på 

daværende tidspunkt, men de har haft en vist accept af, at der har været et behov for loven. 

Virksomhederne i metalskrotbranchen er enige i, at der har været et problem med momskarruselsvig 

i branchen. Spørgsmålet her bliver derfor ikke så meget om reglen kommer eller ej, men hvordan 

den indføres. Der har været en del udfordringer, som virksomhederne har stået over for ved 

indførelsen af den omvendte betalingspligt. En af de udfordringer har været, at virksomhederne selv 

har skullet informere deres kunder om, hvad lovændringen går ud på og hvordan deres systemer 

skal indrettes. Det er en ret stor byrde at lægge over på relativt få virksomheder. Der har dermed 

været en del misforståelser mellem virksomhederne og deres kunder omkring afregningen af 

momsen.  

En anden udfordring, som virksomhederne har stået overfor, er mangel på definitioner. Det er ikke 

hvilket metalskrot, der er omfattet af reglen, men mere hvilke tilknyttede ydelser, der hører med. 

Det skaber især problemer, når man handler med andre lande, som har andre definitioner på hvilke 

tilknyttede ydelser, der er omfattet af den omvendte betalingspligt. Et eksempel på sådan et problem 

er levering af en container til metalskrottet. Her sker der en levering af metalskrot og en ydelse i at 

bortskaffe metalskrottet. I Tyskland er det hele leverancen, som hører ind under den omvendte 

betalingspligt, mens det i Danmark kun er selve metalskrottet, der er omfattet af omvendt 

betalingspligt. Det gør det besværligere at handle på tværs af grænserne. Det er svært at adskille 

produkter og ydelser fra hinanden og vurdere, hvor stor en del af hele leverancen, der indebærer 

selve salget af metallet og hvor stor en del der vedrører ydelsen til bortskaffelse af det. Det 

generelle problem er her, at EU ikke har udgivet konkrete definitioner. Det er op til hvert enkelt 

land at bestemme afgræsning for, hvad der skal være omfattet af reglen om omvendte betalingspligt, 

og hvad der ikke skal.    

Selvom der har været definitionsproblemer og misforståelser mellem virksomhederne og deres 

kunder, har virksomhederne været nødsaget til at fakturere fra den dag af, hvor reglen træder i kraft 

om end, at der ikke har været en endelig løsning. Virksomhederne har brugt mange ressourcer, især 

i deres bogholderi og på det administrative på at få systemændringerne på plads. Mange af DI’s 

kunder har været uforstående over for lovændringen og har flere gange henvendt sig til DI for at få 

dem til at anmode SKAT om en form for vejledning. Mange af metalskrotvirksomhederne har 

ligeledes, på baggrund af ovenstående problemer, henvendt sig til deres brancheforening, som har 

arbejdet meget på at få tilpasningen til at fungere.    
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Der har dog intet større oprør været fra virksomhederne i metalskrotbranchen over ændringen, 

hvilket kan skyldes, at der er så få virksomheder i metalskrotbranchen. Der er relativt mange 

leverandører af metalskrot, men det har været metalskrotvirksomhederne, der har stået med 

betalingsforpligtelsen.  

8.4.2 Mobiltelefoner mm. 

De virksomheder, som bliver ramt af lovændringen for omvendt betalingspligt på mobiltelefoner 

mm., er ikke tilfredse med lovindførelsen. De er dog tilfredse med, at detailhandel ikke er omfattet 

af reglen.  

DI mener, at den nye lovændring vil påvirke markedet. En del af markedet vil flytte derhen hvor der 

stadig vil være normal afregning af moms i Danmark, som for eksempel detailhandlerne og en del 

af markedet vil flytte til udlandet, da det er et system virksomhederne længe har kendt til.  

Virksomhederne i tele og it-varebranchen har stødt på en del af de samme udfordringer, som har 

været til stede da omvendt betalingspligt på metalskrot er indført. I de forskellige lande har man 

forskellige definitioner på, hvad der er omfattet af loven, hvilket kan skabe problemer, når man 

handler med disse lande. En anden faktor der har skabt problemer, er SKAT’s sene styresignal, over 

hvilke varer der er omfattet af reglen. Det har betydet, at virksomhederne selv har skullet finde ud 

af, hvad der har været tænkt med reglen, da de ikke har kunnet stoppe med at fakturere i en hel 

måned.      

DI har ikke kunnet gøre brug af deres erfaringer fra den gang, der indføres omvendt betalingspligt 

på metalskrot. Grunden til dette er, at metalskrotbranchen er meget mindre i forhold til tele- og it-

varebranchen. Den omvendte betalingspligt har derfor haft mindre konsekvenser i 

metalskrotbranchen. De effekter man har set i denne branche, vil ikke være de samme, som dem 

man vil se i tele- og it-varebranchen grundet brancheforskellene. 

Når man vælger, at bruge omvendt betalingspligt, rykker man betalingsforpligtelsen længere ud i 

handelskæden. Dette vil skabe en mindre udfordring i metalskrotbranchen, da det sidste led i 

handelskæden typisk vil være en større virksomhed, som kan håndtere det. Det vil derimod skabe 

større udfordringer i tele- og it-varebranchen, da betalingsforpligtelsen i sidste ende vil rykke over 

på mindre og mere sårbare virksomheder. Hvis man har taget det oprindelige forslag, hvor det er alt 

salg af mobiltelefoner der er omfattet, vil hele betalingsforpligtelsen ende ude hos kioskejerne. 

Betalingsforpligtelsen vil derfor blive spredt ganske bredt ud. De mindre virksomheder, vil have et 
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større incitament til at snyde ved at fakturere momsfrit til en privatperson, som om det er en 

erhvervsdrivende, og på den måde undgå betalingsforpligtelsen.  

I dag er momssystemet indrettet således, at det er de store virksomheder, der står med de store 

betalinger, som de henter ind fra deres kunder. De store virksomheder har de administrative 

værktøjer til at klare momsbetalingerne og har et navn de skal passe. De er derfor gode betalere. De 

mindre virksomheder vil derimod have svære ved at håndtere betalingsforpligtelsen, da de ikke har 

nok ressourcer til systemændringerne. De kan endvidere være mindre pålidelige i forhold til 

momsbetalingerne, da de ikke er fremtrædende i samfundet i forhold til de store virksomheder. Jo 

flere produkter man flytter over på omvendt betalingspligt, des mere af økonomien og momsen vil 

ligge ude på de mindre virksomheder, hvilket vil give en anden sårbarhed til svig. Desuden vil det 

kræve en øget kontrolindsats fra SKAT.      

Der er ikke set noget data på momskarruselsvig i tele- og it-varebranchen, hvilket har medført at 

virksomhederne har haft svært ved at acceptere lovændringen. Der har været omfattende svig før 

inden for dette segment, som er blevet reduceret som følge af andre metoder til bekæmpelse af 

momskarruselsvig. 

8.4.3 Nye svigmetoder 

DI er også enige i, at en risikabel ny svigmetode vil være privatpersoners misbrug af virksomheders 

CVR numre. DI frygter især dette i tele- og it-varebranchen. Når man lægger omvendt 

betalingspligt ud på produkter, som mobiltelefoner, der er så udbredt, vil man typisk støde på denne 

type svig. Det kan være svært at få fanget denne form for svig, da spørgsmålet bliver, hvor meget 

det er rimeligt en virksomhed skal kontrollere i forhold til, hvor mange kunder de har. Desuden øger 

det også SKAT’s kontrol af virksomhederne, hvilket er en lige så urimelig opgave.   

8.4.4 Alternative løsninger 

DI mener ikke, at omvendt betalingspligt er en varig og effektiv løsning mod momskarruselsvig. 

Problemet med omvendt betalingspligt er, at man ikke stopper for momskarruselsvigen. Man 

skubber det enten til et andet land eller et andet produkt og nogen gange begge dele. Det er oftest 

organiserede kriminelle, der står bag momskarruseller. Det er folk, der finder et produkt som er let 

at lave svig med og opstarter virksomheder i den pågældende branche. Deres forretningsmodeller 

kan hurtigt tilpasse sig forskellige brancher og forskellige lande. Omvendt betalingspligt er ifølge 

DI en sovepude, som medlemslandene benytter sig af, som kompensation for at medlemsstaterne 
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ikke arbejder sammen om at fange de kriminelle. Hvis medlemslandene ikke arbejder sammen, vil 

de kriminelle udnytte dette.   

DI’s løsning til bekæmpelse af momskarruseller er derfor et bedre samarbejde mellem 

medlemslandene i EU. DI mener ligeledes, at der skal være et samarbejde mellem SKAT og 

virksomhederne i de brancher, der er følsomme over for momskarruselsvig. Man skal gennem 

samarbejde med virksomhederne finde branchespecifikke faktorer, der indikerer momssvig i 

branchen. Når man laver momskarruselsvig på, for eksempel mobiltelefoner, skal der et volumen på 

før, at det kan blive til noget. Det vil sige, at der må være et ekstraordinært handelsflow, man vil 

kunne følge. DI prøver vedvarende at kommunikere både med SKAT, medlemslandene og 

Kommissionen, om at de bliver nødt til at arbejde sammen for at kunne finde og straffe de 

kriminelle.  

9 Delkonklusion 

Interviewene og spørgeskemabesvarelserne antyder, at DI ser lovændringen fra flere synsvinkler, da 

de kommer frem til andre problemstillinger end SKAT og virksomhederne gør. Det skyldes, at DI 

både skal tage hensyn til SKAT’s og virksomhedernes interesser. De andre parter derimod ser 

forventeligt lovændringen fra egen vinkel. SKAT er fokuseret på at momskarruselsagerne skal 

bekæmpes så hurtigt som muligt, da de mister penge på grund af disse konstruktioner. De ramte 

virksomheder af lovændringerne ser i stedet på de fordele og ulemper, det vil have for lige netop 

dem selv. 

Alle parter er dog enige i, at momskarruselsvig er et problem, som ønskes bekæmpet, men måden 

hvorpå det skal gøres, har parterne forskellige meninger om. Tele- og it-varevirksomhederne og DI 

mener, at omvendt betalingspligt skaber flere ulemper end fordele og mener derfor ikke, at det er 

det rette middel mod momskarruselsvig. Metalskrotvirksomhederne og SKAT er dog af en anden 

holdning og udtrykker en positiv indstilling til lovens effektivitet.  

Tele- og it-varevirksomhederne vurderer, at omvendt betalingspligt, som middel mod 

momskarruselsvig, kun er en midlertidig løsning, da svigformen blot vil ændre karakter, eller 

momskarruselsvigen vil hoppe over på et andet mindre produkt med høj værdi. DI supplerer med, at 

omvendt betalingspligt er en overfladebehandling, og er en nem løsning for medlemslandene at 

indføre. Det er en måde hvorpå man bekæmper symptomerne, men ikke selve sygdommen. 

Endvidere skaber lovændringen for tele- og it-varevirksomhederne enorme økonomiske og 
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administrative konsekvenser samt definitionsspørgsmål. Ikke kun for virksomhederne i tele- og it-

varebranchen, men for alle virksomheder der køber mobiltelefoner mm. Netop da virksomhederne 

skal gøre brug af så mange ressourcer på ændring af procedurer og systemer, savner de konkrete 

sager til at underbygge statens tab på 121 mio. kr.  

Ud over disse problemstillinger frygter DI og tele- og it- varevirksomhederne tilmed, at der vil 

opstå nye svigmuligheder. Svindlere kan finde på direkte at misbruge omvendt betalingspligt, ved 

blandt andet at anskaffe sig et CVR nummer, og købe en mobiltelefon uden moms. DI frygter 

tilmed, at når man rykker betalingsforpligtelsen længere ud i handelskæden, er der risiko for at de 

mindre og mere sårbare virksomheder ikke har ressourcer til at håndtere denne forpligtelse og 

incitament til svig vil øges. Dette frygtes især i brancher som tele- og it-varebranchen, da både store 

og små virksomheder benytter sig af disse produkter. Som en alternativ løsning på 

momskarruselsvig, foreslår tele og it-varevirksomhederne mere kontrol fra SKAT’s side. For som 

det ser ud nu, er det virksomhederne der har betalt prisen for svindlernes momskarruselsvig. De 

finder det urimeligt, at så mange virksomheder skal rammes af en regel, hvor måske kun få procent 

er svindlere. Ifølge DI er det bedste middel mod momskarruseller et bedre samarbejde. Det 

manglende samarbejde muliggør, at de organiserede kriminelle kan rykke deres forretningsmodel til 

et andet land.   

Som modpart til tele- og it-varevirksomhederne og DI står SKAT og metalskrotvirksomhederne. 

Mange af metalskrotvirksomhederne er blevet berørt af den store momskarruselsvindel, der har 

foregået i branchen, både direkte og indirekte. Indførelsen af omvendt betalingspligt, som et middel 

mod dette problem, har derfor været ventet og ønsket. SKAT ser ligeledes positivt på omvendt 

betalingspligt. De ser momskarruselsvig som et stort problem i Danmark og henviser til de store tab 

som den danske statskasse mister, grundet momskarruselsvigen. Endvidere udtrykker SKAT, at 

indførslen af lovændringerne har været nødvendige, da nabolandene har indført omvendt 

betalingspligt på visse varer. Netop derfor synes DI og tele- og it-varevirksomhederne, at 

lovændringen ikke er effektiv, da det indikerer at svigen blot rykker rundt i stedet for at blive 

elimineret.     
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10 Diskussion af interviews 

I det nuværende afsnit diskuteres de problemstillinger, der er blevet omtalt i de foregående 

interviews og spørgeskemaer fra metalskrotforhandlerne, tele- og it-vareforhandlerne, SKAT, samt 

DI.  

10.1 Metalskrot vs. mobiltelefoner mm.  

Som svarene fra de udvalgte virksomheder indikerer, er der en stor forskel på, hvordan 

virksomhederne har reageret på indførelsen af omvendt betalingspligt i henholdsvis 

metalskrotbranchen og i tele- og it-varebranchen.  

Nedenfor vil der blive kommenteret på nogle af de faktorer, som kan have en betydning for de to 

branchers forskellige holdninger til omvendt betalingspligt. Der vil kommenteres på:  

 Branchestørrelse 

 Tilpasningsperiode 

 Midlertidig løsning 

 Uforudsete udfordringer 

10.1.1 Branchestørrelse  

En af de store forskelle ved de to lovændringer er, at indførelsen af omvendt betalingspligt i 

metalskrotbranchen har ramt relativt få virksomheder, hvorimod indførelsen af omvendt 

betalingspligt på mobiltelefoner mm. stort set rammer alle virksomheder i Danmark. Det er kun et 

få antal virksomheder, der handler med metalskrot, mens det stort set er alle virksomheder, som 

køber mobiltelefoner mm. ind til virksomheden og deres ansatte. Det vil bevirke, at de 

konsekvenser som omvendt betalingspligt medfører, vil virke større for tele- og it-varer 

forhandlerne end for metalskrotforhandlerne, da det rammer en bredere kreds af virksomheder, 

herunder både momspligtige og ikke-momspligtige virksomheder, samt offentlige institutioner. 

Selvom de samme konsekvenser har været til stede ved indførelsen af den omvendte betalingspligt i 

metalskrotbranchen, vil de ikke have den samme kraft og betydning for virksomhederne, som ses 

ved indførelsen på mobiltelefoner mm., da loven rammer bredere. 

Størrelsen af branchen påvirker også hvor stor en procentdel af virksomhederne inden for branchen, 

der begår momskarruselsvindel. Når metalskrotbranchen er lille, kan selv få virksomheder, der 

begår momssvindel, indikere at der er en relativt høj procentdel af virksomheder, der er involveret i 
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en momskarrusel. I tele og it-varebranchen, vil få virksomheder der begår momssvindel, derimod 

give en meget lille procentdel, da branchen indeholder mange virksomheder. På baggrund af dette 

kan virksomhederne i tele og it-varebranchen føle en uretfærdighed i, at de skal rammes af en så 

omfattende lovændring, når det drejer sig forholdsmæssig om få antal sager omkring 

momskarruselsvindel i deres branche. Det understreges ved, at virksomhederne har svært ved at 

finde data på omfanget af momskarruselsager i tele og it-varebranchen. Omfanget af offentliggjorte 

sager er begrænsede både inde på SKAT’s hjemmeside og afgoerelsesdatabasen.dk. Det bevirker, at 

de tab staten har mistet grundet momskarruselsager er svære at forholde sig til.  

Både DI og TDC kommenterer på de manglende informationer omkring hvad de 121 mio. refererer 

til og mangler henvisning til konkrete straffesager, der kan dokumentere omfanget af svindlen. Ved 

ikke at vide hvad de 121 mio. kr. refererer til, kan der sås tvivl om tallet overhovedet er retvisende 

for udbredelsen af momskarruselsvindel i tele-og it-varebranchen her i Danmark. Man kan overveje 

om tallet er en overestimering fra SKAT’s side for at skabe mere accept af indførelsen af omvendt 

betalingspligt, da SKAT mister penge og derfor vil finde en hurtig løsning. Tallene kan være et 

udtryk for al den momssvindel, som er foregået i Danmark og ikke bare momskarruselsvindel, 

hvilket gør problemet omkring momskarruseller større, end det i virkeligheden er. Når man ikke 

kender til baggrunden for tallets størrelse, er det disse forhold man overvejer kan lægge til grund.       

Selv EU antyder at størrelsen og strukturen af branchen kan have betydning for effektiviteten af 

omvendt betalingspligt som et middel mod momskarruselsvindel. Brugen af omvendt betalingspligt 

i metalskrotbranchen og i tele- og it-varebranchen står i hver sin artikel i MSD. Handel med 

metalskrot er skrevet ind i artikel 199, hvor der ingen tidsbegrænsning er, da EU har erfaret at 

kontrollen af virksomheder i disse brancher er svær at foretage. Handel med mobiltelefoner mm. er 

derimod indarbejdet i artikel 199a, der som nævnt foreløbigt kun er gældende til 2018. Det giver et 

billede af, at EU er af den opfattelse at anvendelsen af omvendt betalingspligt er optimal i visse 

brancher, mens der i andre brancher er andre optimale løsninger til bekæmpelse af momskarruseller, 

som man vil finde frem til på sigt.   

10.1.2 Tilpasningsperiode  

En anden mulig årsag til at metalskrotvirksomhederne er tilfredse med indførelsen af omvendt 

betalingspligt på metalskrot, er at de nu har været omfattet af reglen i over 2 år. De har dermed 2 års 

erfaring med den og er kommet ud over tilpasningsperioden. De har, lige som tele-og it-

varevirksomhederne, haft deres udfordringer med den omvendte betalingspligt lige efter 
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indførelsen. Men når man snakker med virksomhederne i dag, er de alle positive over for 

bestemmelsen og mener det har været det rigtige valg.   

Virksomhederne i tele og it-varebranchen sidder derimod med overgangsudfordringerne og 

omkostningerne netop da interviewene bliver foretaget. De står med alle de ulemper og 

udfordringer, der kommer med indførelsen af omvendt betalingspligt, og kan have svært ved at se 

de fordele loven har, da de højst sandsynligt først vil vise sig længere henne i processen. Det er 

dermed et spørgsmål om tid. Når virksomhederne først har fået alle deres systemer og procedurer op 

at køre, og det er blevet en del af den normale forretningsgang, kan virksomheden have fået en helt 

anden holdning til loven. De kan endda nå til den konklusion, ligesom metalskrotvirksomhederne, 

at der faktisk har været et behov for den. De interviewede virksomheder fra tele- og it-varebranchen 

er også alle enige i, at tilpasningen til den nye lov har fungeret bedre, end de har forventet.  

Der er dog en væsentlig forskel mellem omvendt betalingspligt på metalskrot og mobiltelefoner 

mm., hvilket er, at den omvendte betalingspligt på mobiltelefoner mm. nødvendigvis ikke vil være 

permanent.   

10.1.3 Midlertidig løsning 

Den omvendte betalingspligt på mobiletelefoner mm. er kun midlertidig, hvilket kan have stor 

betydning for tele- og it-varevirksomhedernes syn på loven. Den regel som EU har vedtaget, 

udløber i 2018. Det betyder, at virksomhederne ikke ved, om de skal fortsætte med at fakturere 

uden moms. Det vil sige, at alt det arbejde og alle de ressourcer de har lagt i projektet, kan være 

forgæves, hvis de alligevel om få år skal tilbage til de gamle systemer.  

Det er derfor forståeligt at virksomhederne, der handler med mobiltelefoner mm., gerne har været 

foruden loven og er frustreret over, at den er indført. De har været i gang med de helt store system- 

og layouts-ændringer og har været udsat for flere utilsigtede udfordringer, der har resulteret i flere 

omkostninger. Det kan i sidste ende munde ud i, at de i 2018 risikerer, at skulle bruge mere tid og 

flere ressourcer på at vende tilbage til de forhenværende systemer, som de netop har ændret.  

10.1.4 Uforudsete udfordringer 

Der har været udfordringer for metalskrotvirksomhederne ved overgangen til omvendt 

betalingspligt, men det har været udfordringer, der er blevet ordnet relativt hurtigt. Nogle af 

virksomhedernes systemer har allerede været forberedt til at håndtere den nye regel, hvilket har 

gjort overgangen mere gnidningsfri. Metalskrotvirksomhederne har yderligere ikke så mange 
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kunder, som eksempelvis forhandlere af mobiltelefoner, så deres systemer kan derved være mindre 

komplekse og have nemmere ved at tilpasse sig til den nye lov. TDC har også været ramt af den 

omvendte betalingspligt på metalskrot, da de har haft gamle kabler at skille sig af med. Men her har 

det været hurtigt for dem at kunne omstille sig til denne lovændring, da det ikke har krævet nogen 

systemmæssige ændringer, eftersom de kun har én aftager139.  

Det samme kan dog ikke siges for tele- og it-varevirksomhedernes handel med mobiltelefoner mm. 

Her står de over for flere uforudsete udfordringer. En del af disse utilsigtede udfordringer er noget 

så simpelt som fakturering og fakturalayout, der bliver meget mere kompliceret, end det har været 

førhen. Eftersom virksomheder der sælger mobiltelefoner mm, både har varer der er omfattet af 

loven og varer der ikke er omfattet af loven, har der været et behov for ændring af fakturalayout. 

For TDC har der opstået problemer med at fakturere disse kombinationssalg på én faktura. De har 

haft en alternativ løsning, der lyder på, at man i stedet kan fakturere de produkter, der er momsfrie 

og de der er momspligtige på to separate fakturaer. Problemet med denne løsning er imidlertid, at 

den vil give virksomhederne et ekstra faktureringsgebyr. På grund af denne fordobling af gebyr har 

TDC ikke valgt at føre denne løsning videre.  

Det betyder, at TDC vil fakturere kombinationssalg på én faktura. Dette har dog ført til en anden 

udfordring, der vedrører fakturering af fragtomkostninger, hvilket virksomhederne har haft svært 

ved at håndtere. Fakturering af fragtomkostninger er et problem, når man både skal fakturere varer, 

der er omfattet af omvendt betalingspligt og varer der ikke er på samme faktura, da omkostningen 

skal følge varens afgiftsgrundlag. En løsning til dette problem kan i stedet være, at 

fragtomkostningerne bliver lagt oven i varens pris, så der dermed ikke er en separat 

fragtomkostning, der skal faktureres.  

Når man ser tilbage på høringssvarene til lovforslaget, forventer høringsparterne, at de 

administrative byrder og økonomiske omkostninger vil være langt større end Skatteministeriet har 

anført140. Grundet de uforudsete udfordringer og det sene styresignal lyder det også til, at 

virksomhedernes omkostninger har endt med at være langt større end forventet. Skatteministeriet 

har været klar over, at virksomhederne vil stå over for store administrative byrder, som følge af 

TER’s undersøgelse. Men da virksomhederne har stødt på udfordringer, som myndighederne ikke 

har haft i tankerne under forarbejderne til loven, vil dette alt andet lige føre til, at virksomhederne 

                                                           
139 Bilag 3 – interview med TDC på cd 
140 Høringssvar til lovforslag L 47 
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har haft flere omkostninger end beregnet. Dette er en faktor, der skaber en yderligere utilfredshed 

for tele-og it-varevirksomhederne.  

10.2 Mangler i styresignal 

I følgende afsnit drages der paralleller mellem Danmarks styresignal for omvendt betalingspligt på 

mobiltelefoner mm. og Englands styresignal i forhold til produktdefinitioner, køber og sælgers 

forpligtelser samt anvendelsesbetingelser. Dette gøres, da de interviewede tele- og it-

varevirksomheder udtrykker en skepsis over den ringe værdi af retningslinjerne til loven. Da 

England har haft loven siden 2007 og derfor har flere års erfaringer med den, har England muligvis 

stødt på udfordringer, som Danmark kan lære af. Forskellene og lighederne bliver blandt andet 

brugt til at diskutere styrker og svagheder i styresignalerne, herunder fordele og ulemper ved 

Danmarks og Englands tærskler samt om produktdefinitionerne er nok omfattende. Sælgers og 

købers forpligtelser bliver også uddybet, da ukendskab kan lede til misforståelser og unødig 

hæftelse.  

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner mm. bliver, indført i Storbritannien 2007141. I dag står 

loven skrevet i Englands momslov: ”Value Added Tax Act 1994” under afsnit 55A også kaldet 

”Specified Goods and services and excepted Supplies – Order 2010”. Det dertilhørende styresignal, 

kaldet ”VAT reverse charge on specified goods and services”, er fra februar 2013. I nævnte 

styresignal forholder England sig kun til mobiltelefoner og kredsløbsanordninger. I følgende afsnit 

vil der derfor kun blive beskrevet styresignalernes definitioner af mobiltelefoner og integrerede 

kredsløbsanordninger.  

10.2.1 Produktdefinitioner 

Mobiltelefoner 

Med hensyn til mobiltelefonerne er der nogenlunde samme definitioner i begge styresignaler. I 

Danmark lyder det overordnet at mobiltelefoner indebærer: ”alle apparater, der kan benyttes til 

formidling af telekommunikationsydelser i form af transmission af tale via trådløse 

mobiltelefonnetværk” Eksempler herpå er blandt andet mobiltelefoner, smartphones, blackberrys, 

satellittelefoner samt mobiltelefoner med tilbehør såsom oplader og batteri. Derimod hører walkie-

                                                           
141 COM(2013) 317 af 29.05.2013 



Side 76 af 139 
 

talkies, navigationsudstyr, stationære telefoner, kortbølgeradioer, router med sim-kort og USB-

modem med sim-kort ikke med under loven. 142  

I det engelske styresignal lyder hoveddefinitionen for mobiltelefoner således: ” any handsets which 

have a mobile phone function (i.e. the transmitting and receiving of spoken messages), whether or 

not they have any other functions”. Herunder Blackberry, mobiltelefoner med tilbehør og prepaid 

mobiltelefoner. Undtagelserne i det engelske styresignal lyder blandt andet på walkie-talkies, 

tilbehør som ikke leveres i samme pakke som mobiltelefonen, 3G data kort og WiFi kort, tablets og 

WiFi telefoner med mindre denne også er på det mobile netværk. 143 

Mobiltelefoner er nemme at identificere, lyder det blandt andet fra TDC. De har ikke haft yderligere 

problemer med at vurdere om produkterne i deres varekatalog hører med ind under loven. Der er i 

begge styresignaler en hoveddefinition samt eksempler på produkter, som hører under 

produktdefinitionen ”mobiltelefoner”, hvilket for TDC’s vedkommende har været forholdsvis nemt 

at forholde sig til.  

Integrerede kredsløbsanordninger 

Til gengæld er det en anden snak, når man skal definere integrerede kredsløbsanordninger. Alle de 

interviewede virksomheder, især EET Group og ALSO, som primært handler med disse produkter, 

har udvist frustration over kategoriseringen af disse produkter. Hoveddefinitionen lyder i det danske 

styresignal: ”Dette omfatter integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de 

integreres i slutbrugerprodukter.”    

Det vil sige, at hvis disse integreres i et andet produkt, som for eksempel en computer, hører 

kredsløbsanordningen ikke længere under loven om omvendt betalingspligt. Så er det 

slutbrugerproduktet, der er hovedleverancen, og derfor bestemmende for om denne hører inden for 

eller uden for loven. Eksempler på kredsløbsanordninger er blandt andet CPU-, GPU-, og RAM-

enheder. Eksempler på produkter som ikke er omfattet er lydkort, grafikkort, USB-nøgler, osv., da 

disse er indbygget i et andet produkt og forbundet med andre komponenter. Desuden anses sensorer 

og elektriske filtrer heller ikke som integrerede kredsløbsanordninger.144  

I det engelske styresignal lyder hoveddefinitionen for integrerede kredsløbsanordninger, eller 

”computerchips”: “when they are in a state prior to integration into end-user products, or where 
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they are sold separately and not as part of an assembled item”, hvilket lyder meget i 

overensstemmelse med det danske. Der nævnes CPU-enhed som et eksempel. I både det engelske 

og danske styresignal, nævnes også at de omfattede kredsløbsanordninger har toldtariffens 

underposition 8542 3190. SKAT var i først omgang mod brugen af KN-koder, som nævnt i 

høringsskemaet, men har alligevel valgt at indordne kredsløbsanordningerne under en KN-kode.145 

10.2.1.1 Misforståelser vedrørende omfattende produkter 

I forbindelse med lovændringen har virksomheder, som blandt andet EET Group, forsøgt at få et 

bindende svar fra SKAT om tvivlsspørgsmål, der har hersket blandt andet omkring 

produktdefinitioner og samlede leverancer. 

I et bindende svar SKM2014.759.SR, som først bliver offentliggjort november 2014, lyder 

spørgsmålene blandt andet om salg af en bærbar computer med ekstra RAM-modul, Office Pakke 

eller ekstern mus, hører ind under loven om omvendt betalingspligt. Til alle tre spørgsmål svare 

SKAT ja med henvisning til styresignalet. Begrundelsen ligger i, at en bærbar computer er omfattet 

af loven. Så længe produkterne anses som en samlet leverance med en hoved- og bi-leverance, 

følger momsen hovedleverancen. Når hovedleverancen er omfattet af loven, i dette tilfælde en 

bærbar, er også bi-leverancen omfattet, i dette tilfælde RAM-modulet, Office-pakken og den 

eksterne mus. Det er vigtigt, at bi-leverancen anses som et middel til at benytte bærbaren bedst 

muligt. Bi-leverancen må ikke udgøre et mål i sig selv for brugeren, hvis man skal anse det som en 

samlet leverance. Hvis varerne købes separat, er de derimod ikke omfattet af loven, hvilket 

bekræftes i et andet bindende svar SKM2014.762.SR fra november 2014. Her bliver blandt andet 

spurgt, om en selvstændig harddisk er omfattet af loven, hvilket besvares med et nej. Først og 

fremmest er den selvstændig, og er derfor ikke på forhånd integreret eller solgt i samme pakke med 

for eksempel en bærbar og udgøre derfor ikke en samlet leverance. For det andet er det korrekt, at 

harddisken består af integrerede kredsløbsanordninger, der som nævnt hører ind under loven. Men 

da de er sammensatte og integrerede i et slutbrugerprodukt, harddisken, falder de og dermed 

harddisken uden for loven. Et andet spørgsmål i SKM2014.762.SR lyder om en grafisk tablet er 

omfattet af loven. Grafisk tablet defineres i det bindende svar som en kombination af en mus og et 

tegnebræt, da tegningen på tabletten kan overføres til et tegneprogram på en computer. SKAT 

svarer, at en grafisk tablet ikke kan ligestilles med en tablet-pc, som er omfattet af loven, da den 

ikke har samme funktioner som en tablet-pc.  
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Hvad man skal gøre i situationer med leverancer bestående af varer uden og inden for loven, i 

tilfælde hvor varerne ikke udgøre en samlet leverance, er præciseret i det engelske styresignal, men 

ikke i det danske. Leverancer, hvor en og samme faktura udgøres af varer uden for og inden for 

loven, har man i England valgt at behandle på samme faktura således, at varer inden for loven 

fortsat skal behandles med omvendt betalingspligt, mens varer uden for stadig skal have moms på. 

Dette er i stedet for at dele varerne op på to fakturaer.146 I Danmark har man valgt at håndtere 

kombinationssalg på samme måde som i England, fortæller de interviewede virksomheder i tele- og 

it-varebranchen, selvom der har hersket komplikationer ved dette. 

Som de bindende svar indikerer, findes der stadig uklarheder omkring hvilke varer, der er omfattet 

af den omvendte betalingspligt efter ikrafttrædelsesdatoen for omvendt betalingspligt på 

mobiltelefoner mm. Dette kan medføre uenigheder mellem sælger og køber og om hvem af 

parterne, der skal stå med momsafregningen. 

10.2.2 Forholdsregler for sælger og køber 

For at der skabes mindst mulige misforståelser mellem køber og sælger, er der i styresignalerne for 

omvendt betalingspligt på mobiltelefoner mm. opremset forholdsregler for, hvad den købende og 

sælgende virksomhed skal være opmærksomme på, når de indgår i en handel med varer, der er 

omfattet af omvendt betalingspligt. Det skal bevirke, at virksomheder i god tro holdes uden for 

eventuelle svigtilfælde, hvor de risikerer selv at hæfte for momsen.  

Danmarks styresignal 

Sælgers forpligtelser: 

1. Detailvirksomhed: Da loven ikke omfatter salg fra detailleddet, skal sælger vurdere om 

denne selv er en detailvirksomhed eller ej. Det er den sælgende virksomhed, der er bedst i 

stand til at vide dette.  Dette vurderes ud fra om mere end 50 % af de omfattede varer sælges 

til privatforbrugere. Hvis sælgende virksomhed er en detailvirksomhed, skal virksomheden 

fakturere med moms. Hvis virksomheden ikke er en detailvirksomhed, træder omvendt 

betalingspligt i kraft, og virksomheden skal fakturere uden moms.   

 

2. Afgiftspligtig person: Dernæst skal sælger sikre sig, at den købende virksomhed er en 

afgiftspligtig person ved at bede om korrekt dokumentation heraf. Køber skal blandt andet 
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opgive CVR nummer, som den sælgende virksomhed skal kontrollere på CVR.dk. Sælger 

skal også kontrollere om køber er momsregisteret inde på SKAT’s hjemmeside.   

Hvis ovenstående ikke er muligt, skal den købende virksomhed give en valid forklaring om, hvorfor 

virksomheden skal modtage faktura uden moms. Det er sælgers egen pligt at vurdere, om 

forklaringen er omfattende nok eller ej.  

Kontrollen er dog ikke nødvendig, hvis købende og sælgende virksomhed er faste handelspartnere. 

Købers forpligtelser: 

1. Detailvirksomhed: Også køber skal være sikker på, om den sælgende virksomhed er 

kategoriseret som en detailvirksomhed eller ej, så faktura kun indeholder moms, hvis 

virksomheden er i detailleddet. Køber kan støtte ret på detailvirksomhedens oplysninger, 

medmindre køber er uenig og vurderer, at sælger ikke fremstår således over for 

offentligheden.  

 

2. Afgiftspligtig person: Dernæst skal køber selv tage stilling til, om denne er en afgiftspligtig 

person, som handler i denne egenskab, hvilket også anses som et krav, for at køber kan 

modtage faktura uden moms. Det er den købende virksomheds pligt, da denne er bedst i 

stand til at vurdere dette.147   

Englands styresignal 

Det engelske styresignal indeholder også forholdsregler for hvad sælgende virksomhed skal være 

opmærksom på, hvis der handles med produkter, der er omfattet af loven.  

1. Kreditværdighed: I det engelske styresignal er det sælgers pligt at kontrollere købers 

kreditværdighed, inden salget gennemføres.  

 

2. Afgiftspligtig person: Sælger skal kontrollere CVR nummer gennem skattemyndighederne 

og have dokumentation for, at CVR nummeret tilhører køber.  

 

3. Opdeling af køb: Sælger skal være opmærksom på indikationer på, om køber opdeler 

købene for at blive under minimumsgrænsen og andre indikationer, som er forholdsvis 
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unormale i forhold til transaktionen.148 Minimumsgrænsen er en tærskel, der bruges i 

England, hvilket vil blive omtalt længere nede i afhandlingen.    

Hvis sælger tvivler på, om køber er momsregisteret og derfor er i tvivl om, at omvendt 

betalingspligt skal træde i kraft, kan sælger vælge at opkræve et depositum svarende til momsen. 

Hvis det viser sig, at omvendt betalingspligt ikke finder sted, får købende virksomhed ikke sit 

depositum tilbage, da det agerer som momsen. Når der er nok beviser for, at der skal foregå en 

transaktion med omvendt betalingspligt, bliver depositummet tilbagebetalt til køber.149 

Ligesom i det danske styresignal behøves der ingen yderligere momsnummerbekræftelse af 

købende virksomhed, hvis sælger og køber har været handelspartnere i længere tid.150  

Til gengæld er det typisk, at detailforhandlere ikke har nogen længerevarende relation til sine 

kunder, ligesom engrosforhandler har til sine, hvorfor man i dette led har behov for kontrol af 

købende virksomhed. Men i en detailvirksomhed er der ikke altid mulighed og tid til at kontrollere, 

at købende virksomhed opfylder de betingelser der kræves for, at der kan forekomme omvendt 

betalingspligt. Derfor står der skrevet i det engelske styresignal, at detailvirksomheder altid bør 

sætte moms på deres kvitteringer, for at lette proceduren.151     

Hvis man i England fejlvurderer sin kunde og fakturerer denne med omvendt betalingspligt, hvor 

der skal have været faktureret med moms, hæfter sælger ikke for momsen, hvis sælger har fulgt 

ovenstående retningslinjer i det engelske styresignal. Endvidere hæfter sælger ikke, hvis køber af 

vilkårlige årsager ikke afregner momsen. Derfor er det vigtigt, at sælger gemmer den 

dokumentation, han har opkrævet køber, så det kan bevises, at sælger har fulgt de korrekte 

procedurer. Hvis sælger ved en fejl pålægger fakturaen moms, hvor der i stedet skal have været 

anvendt omvendt betalingspligt, skal sælger tilbagebetale momsbeløbet til køber, da SKAT vil 

opkræve momsen af den købende virksomhed. 152 I Danmark formuleres konsekvenserne af forkert 

afregning mere kortfattet. De mere specifikke forklaringer, som der fremgår i det engelske 

styresignal, er fravalgt. I stedet står kort skrevet, at hvis en dansk sælger vil sikre sig mod at hæfte 

for moms, hvor sælger fejlagtigt har benyttet sig af omvendt betalingspligt, skal sælger følge 

ovenstående punkter under ”sælgers forpligtelser”. Køber skal også følge ovenstående punkter 
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under ”købers forpligtelser”, hvis køber vil sikre sig mod at få nægtet fradrag, i tilfælde hvor køber 

fejlagtigt har modtaget en faktura uden moms.    

Konsekvensen af ikke at følge eller at misforstå vejledningen er lidt mere tvetydig i den danske 

formulering end det engelske, da det undgås at skrive konkret hvem der hæfter hvornår og konkret 

hvilke dokumenter der skal gemmes, men benytter blot betegnelsen ”sikre sig mod”. Det danske 

styresignal opridser derved blot, hvad man skal være beredt på for at undgå at komme i uønskede 

situationer. Det engelske styresignal indeholder flere specifikke situationer, hvor der tages stilling 

til hvad køber og sælger skal være opmærksomme på, så der afregnes korrekt moms og hvem der 

kommer til at hæfte i de pågældende fejlagtige situationer og benytter sig af depositum.   

Den danske formulering er derved lidt mere varsom, hvor de danske virksomheder har efterspurgt 

mere konkrete og forebyggende regler for, hvordan man undgår at hæfte for momsen, i tilfælde 

hvor den anden part er i ond tro. Forsigtigheden fra SKAT’s side kan skyldes, at man endnu ikke 

har oplevet svig efter den nye lov er implementeret, og derfor holder SKAT tilbage med at opstille 

de konkrete regler, som der er blevet efterspurgt, da der ikke har været behov for dette endnu. 

Loven i England er derimod nogle år ældre, hvorfor der i England muligvis løbende har opstået 

svigtilfælde, hvor det efterfølgende har været nødvendigt med flere retningslinjer i det engelske 

styresignal.     

TDC nævner endvidere, at især før det danske styresignal har trådt i kraft, har de benyttet 

retningslinjerne i det engelske styresignal, når der har opstået tvivlsspørgsmål omkring definitioner 

og afregning. SKAT nævner selv i spørgeskemaet, at det i første omgang netop har været tiltænkt, 

at de danske virksomheder i tele- og it-varebranchen har skullet gøre brug af erfaringer fra andre 

lande i tvivlstilfælde.  Da definitionerne i de to styresignaler tilmed er forholdsvis ens indikerer det, 

at SKAT har fundet inspiration i det engelske styresignal under udarbejdelsen af det danske. 

10.2.2.1 Spørgsmål om sælgers undersøgelsespligt 

De interviewede virksomheder har alle været i tvivl omkring, hvornår det er sælger og køber der 

skal momsafregne i forskellige situationer. Derfor har de søgt om at få uddybet reglerne, så det ikke 

er de forkerte, der ender med at hæfte både i situationer hvor parterne er i god tro, hvor der kun er 

opstået misforståelser, men også hvor den ene part eventuelt er i ond tro. For eksempel er der blevet 

spurgt i det bindende svar SKM2014.762.SR, om ” spørger i forbindelse med salget har en 

undersøgelsespligt til at sikre sig, at køber er en afgiftspligtig person og har et momsnummer?” 
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SKAT afviser dette spørgsmål, da der ikke spørges til en påtænkt situation, hvilket er et krav for, at 

et bindende svar kan stilles. Umiddelbart virker spørgsmålet åbent, da det ikke er i forbindelse med 

nogen bestemt situation, og derfor kan det for SKAT være vanskeligt at svare på med et enkelt ja 

eller nej. Men at spørgsmålet bliver stillet, indikerer at der stadig i november 2014 hersker tvivl om, 

hvor langt sælger skal gå for at kontrollere, at køber ikke er en svindler, så sælger ikke selv ender 

med momshæftelsen.  

10.2.3 Tærskler og undtagelsesregler  

For ikke at loven overtræder proportionalitetsprincippet og rammer for bredt, har EU 

Kommissionen givet EU medlemslandene lov til at indsætte tærskler og undtagelsesregler i national 

lovgivning, der hvor landene vurderer, at loven vil være til unødvendig gene153. Det skal være med 

til at mindske byrder for dele af branchen, som man normalt ikke ser momskarruselsvig i. I 

Danmark og England findes der forskellige undtagelser til loven, som der vil blive set nærmere på. 

I Danmark har man valgt at fravælge detailleddet fra loven om omvendt betalingspligt. 

Detailleddets salg er ikke en del af loven, mens detailleddets køb af de pågældende produkter er. 

Som nævnt tidligere er denne undtagelse til den nye lov implementeret, da man ikke ser 

momskarruselsvig i dette led og det systemmæssigt vil være en kæmpe byrde for detailleddet.    

I England har man derimod valgt at sætte en nedre grænse for, hvornår omvendt betalingspligt skal 

træde i kraft. Det er først når værdien af det pågældende salg er over 5000 pund eksklusiv moms, at 

man skal afregne momsen efter omvendt betalingspligt, hvis salget vel at mærke er til en 

erhvervsdrivende afgiftspligtig person. Minimumsgrænsen gælder på fakturabasis. Det vil sige, at 

man beregner alt salg af varer, som er omfattet af loven på den enkelte faktura. I nogle tilfælde er 

salget dog delt op på flere fakturaer, hvor man skal lave en samlet beregning af det samlede salg, og 

derudfra se om salget er over eller under grænsen. 154 I nogle tilfælde kan svigagtige købere finde på 

at opdele deres køb, så værdien af købet ligger under minimumsgrænsen og omvendt betalingspligt 

vil ikke træde i kraft. Dette skal sælger være opmærksom på, som beskrevet i forrige afsnit.  

I styresignalet er der opremset indikationer, man som sælger skal tage stilling til. Sælger skal være 

opmærksom på købers købsmønster og om det er den samme person, som laver flere ordrer pr dag. 

Hvis sælger er sikker på, at køber er momsregisteret, men har på fornemmelsen af, at køber bevidst 

opdeler dennes køb, bør sælger anvende omvendt betalingspligt på alle købene, hvis produkterne er 
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omfattet af loven. Hvis sælger er i tvivl om køber er momsregisteret og sælger fornemmer at køber 

bevidst opdeler sine køb, skal sælger fakturere med moms og se bort fra omvendt betalingspligt.155  

10.2.3.1 Minimumsgrænse mod detailundtagelsen 

I de danske høringssvar til lovforslaget har høringsparter også foreslået en nedre værdigrænse eller 

en nedre grænse for antal af produkter solgt, før omvendt betalingspligt skal benyttes. Disse 

undtagelser er foreslået, da det typisk i en momskarrusel er varer af høj værdi og i store partier, der 

bliver brugt. Man vil derfor have indført en nedre grænse, så den økonomiske byrde for 

virksomhederne bliver begrænset.  

Skatteministeriet vælger dog kun at indføre undtagelsen om, at detailleddet holdes uden for den nye 

lovgivning med den begrundelse, at en generel minimumsgrænse først og fremmest vil berøre flere 

virksomheder. Undtagelsen vil derfor ende op med at være til større byrde end gavn for den enkelte 

virksomhed.156 TDC nævner endvidere i deres høringssvar, at de er klar over, at en 

minimumsgrænse vil være byrdefuld. Dette skyldes de systemmæssige vanskeligheder, da det er 

svært at opsummere handler pr. kunde. Alternativt kan beløbet sættes meget højt, så alle TDC’s 

detailbutikker eller andre butikker, der også sælger B2C falder uden for loven, og ikke behøver at 

håndtere salg til kunder forskelligt, alt efter om de ligger over eller under værdigrænsen157. Men 

ulempen ved en høj grænse vil medføre, at en større del af branchens virksomheder vil falde uden 

for reglens anvendelsesområde. Det øger rammerne for, at man stadig kan lave momskarruselsvig 

på de omfattede produkter. Det kan være en mulig grund til, at man i Danmark har valgt kun at 

holde salg fra detailleddet uden for reglerne. En anden grund er, at man oftest ser leverancer af små 

partier i detailleddet, og det vurderes derfor i Danmark, at detailundtagelsen er den mest optimale 

undtagelse, da den overflødiggøre minimumsgrænsen.  

10.2.3.2 Rykker ud på sårbare led 

Selv om SKAT konstaterer, at svigen vil få en ende, når man samler momsafregningen i et enkelt 

led, vurderer DI, at det kommer an på, hvilken branche man betragter. I metalskrotbranchen findes 

der relativt få aktører, hvor leddene er omtrent lige store med hinanden økonomisk, og vil derfor 

være stabile nok til at håndtere momsafregningen. Men i tele- og it-varebranchen frygter DI, at 

konsekvenserne er størst i og med at det led, som betalingsforpligtelsen rykker ud på, oftest er et 

svagere led i økonomisk sammenhæng. I dag er det stort set alle, både store og mindre 
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virksomheder, der har behov for diverse mobiltelefoner og it-udstyr. Det kan i den sammenhæng 

opleves, at mindre virksomheder ikke har de rette økonomiske midler og stabilitet til at stå for den 

nye momsmæssige byrde, som betalingsforpligtelsen udgør. Det kan skabe en risiko for svig, samt 

en øget risiko for forkert afregning eller konkurs. 

Indtil videre er dette kun en hypotese, eftersom man endnu ikke har oplevet disse former for 

konsekvenser, da loven er ny. Men spørgsmålet er, om det er muligt at forhindre denne 

problemstilling, inden den kan blive en realitet?  

Man har i Danmark valgt kun at indføre undtagelsesreglen, som holder salg fra detailleddet uden for 

loven. SKAT og virksomhederne vurderer, at der er en række byrdefulde konsekvenser ved at 

indføre en eventuel minimumsgrænse før, at omvendt betalingspligten træder i kraft, da de enkelte 

virksomheder både skal kunne håndtere salg der er over og under grænsen. Men der kunne muligvis 

også ligge fordele i en grænse.  

10.2.3.3 Minimumsgrænse som løsning 

En minimumsgrænse kan hypotetisk set forhindre, at det er det sårbare led der ender med 

betalingsforpligtelsen. De mindre led i kæden køber som regel ikke mobiltelefoner mm. af store 

partier, og vil derfor kunne ligge sig under en minimumsgrænse. Salget til en mindre virksomhed 

vil derfor ske uden omvendt betalingspligt, så det stadig er det stærke led i handelskæden, der står 

for momsafregningen.  

Det er korrekt, at der er en sandsynlighed for, at en minimumsgrænse skaber flere omkostninger end 

detailundtagelsesreglen. Men det er umiddelbart engangsomkostninger, der er tale om, da 

systemerne kun skal ændres en gang. Spørgsmålet er om disse omkostninger opvejes af de 

konsekvenser, der kan opstå som følge af, at det er de små sårbare led, der i sidste ende står med 

betalingsforpligtelsen. Engangsomkostningerne ligger primært på de store virksomheder, som har 

en vis økonomisk stabilitet til at ændre procedurer og systemer, hvorfor de vil være bedre rustet til 

at klare disse udfordringer.  

Selvom England kun opererer med en minimumsgrænse for at holde dele af branchen i god tro uden 

for loven, har de indirekte også taget hensyn til detailleddet. I Englands styresignal står der skrevet, 

at det i detailleddet ikke altid er muligt at få kontrolleret, om køber opfylder kravene for, om der 

skal anvendes omvendt betalingspligt, hvis købet har en værdi af mere end 5000 pund. Derfor 

anbefaler skattemyndighederne i England, at man i detailleddet skal se bort fra reglen om omvendt 
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betalingspligt i alle tilfælde.158 Indirekte bliver salg fra detailleddet derfor holdt uden for loven i 

England, da man åbenbart har vurderet, at en minimumsgrænse ikke udelukkende er nok til at 

minimere momssvig. Svigen der kan forekomme i detailleddet, er falske dokumentationer, for 

opnåelse af momsfrie køb. Derfor har England brugt en kombination af begge undtagelsesregler.  

Det kan diskuteres om den ene eller den anden regel, eller en kombination af begge regler er det 

mest hensigtsmæssige. Jo flere regler der er at følge, des svære er det også for virksomheder i god 

tro at overholde disse. På den anden side bliver det også svære for virksomheder i ond tro at svindle, 

hvilket reglerne som bekendt er indsat for.  

Fordelen ved at indsætte detailreglen er, at svigen alligevel ikke finder sted i salget fra dette led, og 

det vil spare detailleddet en masse omkostninger. Ulempen er dog, at en del af virksomhederne i 

sidste led er små sårbare virksomheder, som eventuelt ikke har ressourcer nok til at stå for en 

korrekt momsafregning ved omvendt betalingspligt. Fordelen ved at indføre en minimumsgrænse er 

til gengæld, at de små virksomheder, som normalt ikke køber store varepartier, kan holdes uden for 

loven, og derfor ikke skal stå med momsafregningen. Ulempen her er dog, at flere virksomheder 

skal tage stilling til undtagelsen, hvorimod det er nemmere kun at holde hele detailleddets salg uden 

for loven. Grænsen anses også som mere omkostningsfuld.  

En kombination af disse to regler vil umiddelbart ty til mindst svig, men det vurderes til at være 

svære at håndtere for virksomheder i god tro. Man skal huske på, at de svigagtige virksomheder kun 

udgøre en ganske lille del af hele branchen, hvorfor det ses urimeligt, at virksomheder i god tro skal 

generes af så mange omfattende regler.         

Det vurderes, at det engelske styresignal generelt indeholder flere forholdsregler end det danske. 

Om det er godt eller skidt, at det engelske styresignal er mere omfattende end det danske, kan 

diskuteres. Jo flere forholdsregler, des svære er de at overholde for virksomheder i god tro. Jo mere 

firkantede rammerne bliver, des nemmere kan det være at finde produkter eller situationer, hvor 

man kan omgå loven til egen fordel. Det samme kan dog siges om ikke-udtømmende styresignaler. 

Regler der har en principbaseret karakter, er lettere at fortolke og kan nemt fortolkes til egen fordel, 

som for eksempel EET Group har oplevet. Da loven endnu er forholdsvis ny, er der ikke 

offentliggjort nogen domme, hvor der har været tvivl om afregning på mobiltelefoner mm. i 

Danmark. Derfor er det svært at præcisere hvilke konsekvenser, der vil opstå med de regler, man 

                                                           
158 VAT Notice 735: VAT reverse charge on specified goods and services 9,4 
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har valgt skal være gældende i Danmark. Men det er vigtigt, at man tager forbehold for de 

følgevirkninger, som loven om omvendt betalingspligt bringer, inden det går galt.  

10.3 Ny konkurrenceforvridning 

Et af de væsentlige problemer en momskarrusel kan forårsage, er en konkurrenceforvridning 

mellem de hæderlige virksomheder og virksomhederne i ond tro. Svindlervirksomheder kan sætte 

deres priser langt ned på deres produkter, som de hæderlige virksomheder kan have svært ved at 

konkurrere med.  

Man kan diskutere om den nye ordning med omvendt betalingspligt på mobiltelefoner mm. skaber 

en anden form for konkurrenceforvridning. Denne gang handler det dog ikke om konkurrence på 

varernes pris, men i stedet lyder spørgsmålet, hvor langt virksomhederne vil gå for at indordne sig 

den nye lov, når der findes alternativer, der er nemmere for virksomhederne at følge.   

Med den nye lov om omvendt betalingspligt på mobiltelefoner mm., er der forskel på om man 

handler med en engrosvirksomhed, der primært sælger til erhvervsdrivende og en detailvirksomhed, 

der primært sælger til privatpersoner. For virksomheder der skal købe mobiltelefoner mm., vil 

indførelsen af den nye lovændring gøre dem til den betalingspligtige af momsen. Det vil sige, at 

grundet den nye lov skal disse virksomheder ændre i deres processer og systemer, da de nu skal 

kunne understøtte, at det er dem, der skal afregne momsen. Denne procesændring behøver 

nødvendigvis ikke at være omfattende, da køb af mobiltelefoner mm kun er en lille del af en 

virksomheds indkøb. Men eftersom det netop kun er en lille del af virksomheden, er det til irritation 

at skulle ændre i procedurerne. Men virksomhederne kan undgå disse ændringer, da de har andre 

alternativer, de kan vælge at benytte sig af. Alternativer der indebærer, at virksomhederne kan 

bruge de systemer og processer, de allerede har implementeret i virksomheden.   

Virksomhederne kan alternativt vælge at handle med virksomheder, der er placeret i et andet land 

eller med en detailvirksomhed. Ved handel med andre lande er det allerede køberen, der er den 

betalingspligtige på grund af omvendt betalingspligt på grænseoverskridende transaktioner. 

Virksomhedernes systemer understøtter dermed allerede disse transaktioner, så de behøver ikke at 

forholde sig til yderligere ændringer. Hvis virksomhederne vælger at handle med 

detailvirksomheder, bliver de ikke den betalingspligtige af momsen, da disse virksomheder ikke er 

omfattet af loven om omvendt betalingspligt. Virksomhederne skal derved heller ikke forholde sig 

til yderligere ændringer her, da handel med detailvirksomheder foregår på samme vilkår, som før 

reglens ikrafttrædelse. Begge disse alternativer vil være uden omkostninger for virksomhederne. 
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Revisorerne anbefaler også ikke-momspligtige virksomheder, såsom tandlæger, at købe 

mobiltelefoner hos detailhandleren fremover.159 

En anden konsekvens lovændringen medfører er, at ikke-momsregistrerede virksomheder, skal 

momsregistreres, hvis de vel at mærke køber de lovomfattende elektroniske produkter fra 

engrosvirksomheder. Disse virksomheder står over for et valg. Vil de vælge at lade sig 

momsregistres eller vil de vælge at handle et andet sted, for at undgå dette? Blandt disse 

virksomheder er blandt andet tandlægerne, da det er en momsfritaget virksomhed efter ML § 13 stk. 

1 nr. 1, og derfor ikke behøver en momsregistrering. De ikke-momsregistrerede virksomheder kan 

derfor stå med endnu en administrativ byrde, da de både skal momsregistrere sig og ændre systemer 

under den nye lov.  

Der er virksomheder, der står med den frygt, at de vil miste momsfritagne kunder på grund af den 

nye lovændring. Dette kommer til udtryk i et bindesvar, der bliver offentliggjort den 5. november 

2014160.Det bindende svar SKM2014.761.SR, som omtalt tidligere, omhandler en virksomhed, som 

mest handler med ikke-momsregistrerede virksomheder. Den spørgende virksomhed sælger 

maksimalt 50 bærbare om året og cirka 80% af disse bliver solgt til momsfritagne virksomheder. 

Virksomheden spørger SKAT, om de kan fritages for den omvendte betalingspligt på grund af disse 

forhold. De momsfritagne virksomheder er små virksomheder, som vil blive pålagt en stor 

administrativ byrde, hvis de skal momsregistreres på grund af køb, der kun forekommer få gange 

hen over en årrække. SKAT giver imidlertid ikke virksomheden lov til at blive fritaget af den 

omvendte betalingspligt. Begrundelsen lyder, at virksomheden ikke sælger de pågældende 

produkter udelukkende eller i overvejende grad til privatpersoner, hvilket er den eneste mulighed 

for at undgå at blive omfattet af bestemmelsen. Som nævnt indeholder den danske lov om omvendt 

betalingspligt ikke en generel minimumsgrænse, hvilket kunne have hjulpet på denne 

problemstilling.   

Om virksomhederne reelt vælger at handle med andre virksomheder, end dem der er omfattet af den 

omvendte betalingspligt er endnu uvis, da lovændringen er relativt ny. Det er alligevel en mulighed 

der er til stede. Det er ikke en mulighed, der er opstået på grund af svindel, men til gengæld en 

mulighed, som myndighederne har åbnet op for. En af de faktorer der giver virksomheder 

incitament til at benytte alternativerne er, at lovændringen kun er midlertidig. Hvorfor vil man som 

                                                           
159 http://www.bdo.dk/faglig-info/publikationer/skat-og-moms/omvendt-betalingspligt-paa-handel-med-
mobiltelefoner,-netvaerksudstyr-mv/ 
160 SKM2014.761.SR 



Side 88 af 139 
 

virksomhed sætte sig ind i nye regler og ændre i den normale forretningsgang, når chancen for at 

reglen ophører efter bare få år er stor? Det der dog kan forhindre, at virksomheder vælger at handle 

med detailvirksomheder, er prisen på varerne. Prisen for en mobil eller en bærbar vil være højere i 

detailleddet, da det er det sidste led i handelskæden. Det kan betyde, at engangsomkostningen 

vedrørende systemændringer kan være mindre i forhold til gentagne køb i detailleddet. Det vil 

afhænge af om man betragter en stor eller lille virksomhed, da der i virksomheder med få antal 

medarbejdere vil være længere tid mellem køb af mobiltelefoner.    

10.3.1 Momsens neutralitet 

Konsekvensen vedrørende konkurrenceforvridningen, som loven medfører, påvirker en af de 

grundprincipper, der ligger bag det momssystem, som vi har i dag. Den påvirker momsens 

neutralitet, som er det princip det nuværende momssystem er bygget på161. Momsens neutralitet er 

til stede, for at momsen ikke er en faktor i virksomhedernes eller forbrugernes dispositioner. Med 

indførelsen af den omvendte betalingspligt er det kun erhvervslivet, der bliver påvirket af 

lovændringen. Momsens neutralitet for erhvervslivet indebærer, at en køber ikke må have 

incitament til at placere sine indkøb hos en bestemt leverandør på grund af momsen.  

Det er lige netop denne risiko omvendt betalingspligt på mobiltelefoner mm. medfører. 

Virksomhederne vil med fordel kunne placere deres indkøb hos en detailvirksomhed eller en 

virksomhed beliggende i udlandet, da det forhindrer dem i at ændre i deres systemer og stå med 

store administrative omkostninger. 

10.4 Nye svigmetoder 

Som det blandt andet er nævnt i tele- og it-varebranchens høringssvar og interviews, forventes det at 

omvendt betalingspligt vil udvikle nye svigmetoder i denne branche. I det følgende bliver disse 

diskuteret sammen med Skatteministeriets overvejelser og løsninger på de mulige svigmetoder.  

En af de mest fremtrædende metoder til misbrug af omvendt betalingspligt er, at private forbrugere 

kan anskaffe sig et CVR nummer, og udgive sig for at være erhvervsdrivende, hvorefter 

vedkommende kan få en mobiltelefon uden moms. Efter en evaluering af virksomhedernes 

høringssvar, mener Skatteministeriet at denne risiko minimeres, når reglerne ikke gælder for handel 

i detailleddet, hvor privatforbrugerne oftest kommer162. Skatteministeriets kommentar til denne 

svigform tager ikke hånd om den problemstilling, som virksomhederne reelt kan stå over for efter 

                                                           
161 Momsvejledningen 2011-2 – Momsens neutralitet 
162 Høringsskema til lovforslag L 47 
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den nye lovændring. Skatteministeriet kan have ret i, at denne form for svig minimeres, men den er 

ikke udelukket. Virksomhedernes bekymring for denne svigform er ikke udelukkende henvendt til 

den normale privatforbruger, som vil købe mobiltelefonen i detailleddet, men er også henvendt til 

de organiserede kriminelle, som vil snyde systemet til egen fordel. Dette vil som sagt kunne lade sig 

gøre ved, at en privatperson udgiver sig for at være en erhvervsdrivende og dermed får 

mobiltelefonen uden moms i engrosleddet. Hvad en virksomhed skal være opmærksom på i sådanne 

situationer, er der derfor ikke taget stilling til fra Skatteministeriets side. 

En anden måde hvorpå loven kan misbruges, forventer TDC, vil være at en svindlervirksomhed kan 

købe produkter fra en leverandør i god tro. Svindlervirksomheden modtager produktet uden moms, 

grundet den omvendte betalingspligt, men afregner den ikke til SKAT. Dernæst kan svindleren 

sælge varen videre til for eksempel private forbrugere, til en attraktiv lav pris, og afregner 

yderligere ikke den moms, der pålægges salget til privatforbrugeren. Svigen ændrer dermed 

karakter grundet den omvendte betalingspligt. Til denne svigmetode svarer Skatteministeriet, at 

dette scenarie ikke kan kategoriseres som momskarruselsvig, men i stedet som sort handel til 

privatforbrugerne. Skatteministeriet bekræfter dog, at denne handling er strafbar163. Men det 

bevidner dog, at omvendt betalingspligt ikke eliminerer momssvigen fuldstændig, men rykker eller 

ændrer den.  

En tredje måde hvorpå der kan svindles, er ved at bøje definitionerne af de omfattede produkter. 

Elektroniske produkter er hele tiden under udvikling. Derfor kan svindlere have i sinde at fremstille 

produkter, der ikke kan kategoriseres som et af de omfattede produkter. De kan også svindle med 

nye elektroniske produkter, der udkommer på markedet, og endnu ikke hører ind under en af de 

definitioner, som loven omhandler. I de bindende svar nævnt tidligere, forekommer der også 

tvivlspørgsmål om enkelte varer, og det vil ikke være overraskende, at der kommer mange flere af 

dem fremover som følge af produktudviklingen. SKAT har lavet et styresignal uden faste rammer 

og firkantede definitioner. I styresignalet nævnes en hoveddefinition på produktet, samt eksempler 

på typer produkter, som loven med sikkerhed omfatter. Definitionerne forstås så bredt som muligt, 

så de nye produkter på markedet kan falde inden for loven. Men som nævnt tidligere kan det 

risikeres, at ikke-udtømmende vejledninger kan resultere i, at parterne kan tolke definitionerne til 

fordel for sig selv, og på den måde er der mulighed for at svigen kan fortsætte.  
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En fjerde måde man kan omgå reglerne på er at integrere eller forbinde de integrerede 

kredsløbsanordninger med andre produkter, så de ikke længere er omfattet af lovændringen.  

Som nævnt er der ikke særlig mange sager offentliggjort, hvilket gør det vanskeligt at vurdere om 

der har fundet nye svigmetoder sted som følge af indførslen af omvendt betalingspligt på blandt 

andet på metalskrot. Det vil ellers have været til hjælp til identifikation af mulige svigmetoder i 

tele- og it-varebranchen, selvom brancherne er forskellige. Da reglen om omvendt betalingspligt på 

mobiltelefoner mm. stadig er relativ ny i Danmark, er det svært endnu at forudse, hvilke 

svigmetoder der vil finde sted i denne branche. Indtil videre kan man udelukkende stille hypoteser. 

Det er dog vigtigt, at svigmetoderne bliver taget i betragtning og nedskrevet i de 

evalueringsrapporter, som EU Kommissionen senere hen kan vurdere.  

10.5 Alternative midler mod momskarruselsvig  

Både DI og tele- og it-varevirksomhederne mener, at løsningen til bekæmpelsen af momskarruseller 

skal findes i de nuværende gældende regler. Det skal ske ved en effektivisering af SKAT’s 

kontrolprocedurer og allerede gældende regler.  DI ser efter en langsigtet løsning, da omvendt 

betalingspligt er en lappeløsning ifølge dem og mener at et bedre samarbejde er vejen frem både 

inden for landets grænser og internationalt.  

10.5.1 Øget kontrol  

Et ønske fra ALSO og TDC er en effektivisering af SKAT’s kontrolprocedurer. Det er ikke nok 

med kontrol af virksomheder, der er taget ud fra en tilfældig stikprøve, hvilket er tilfældet i dag164. 

For at kontrolprocedurerne bliver mere effektive, bør der foregå en kontrol af alle virksomheder. 

Det vil kunne hjælpe på at flere personer og virksomheder, som indebærer en risiko for et afgiftstab 

for statskassen, opdages. Det øger ligeledes virksomhedernes frygt for at blive opdaget i svindel, da 

alle virksomheder nu skal igennem kontrollen. Dette kan fraholde virksomhederne fra at indgå i en 

momskarrusel og gør dem mere opmærksomme på deres handelspartnere. De forskellige former for 

generationer af momskarruseller, der er opstået i tidens løb, medfører at det er vanskeligere at finde 

de afvigelser i et handelsflow, der indikerer en momskarruselsvindel, da svigmetoderne hele tiden 

ændrer sig. Vanskeligheden øges yderligere af, at de varer og ydelser, der kører rundt i en karrusel, 

løbende udvikles. Det kan have konsekvenser for stikprøveudtagningen, hvis stikprøveudtagningen 

ikke følger med udviklingen. En fuldstændighed af SKAT’s kontrolprocedurer kan afhjælpe dette, 
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ved at ingen virksomheder bliver overset og at kontrollen ikke længere er forbeholdt udvalgte 

brancher, som på nuværende tidspunkt er specielt følsomme over for svindlen.       

10.5.1.1 Forhindringer til optimal kontrol  

Men spørgsmålet bliver om dette overhovedet kan blive en realitet. Konsekvensen ved dette tiltag 

er, at det vil kræve mange ressourcer fra SKAT. SKAT’s mulighed for kontrol af alle virksomheder 

i landet er ligeså umulig og urimelig som virksomhedernes grundige undersøgelse af alle deres 

handelspartnere. Det er en meget omfattende kontrolprocedure at foretage, når det ikke er 

størstedelen af virksomhederne, der laver momssvindel. De hyppige kontroller fra SKAT kan også 

have ulemper for virksomhederne i Danmark, da de kan være forstyrrende for virksomhedens 

daglige drift. Det bliver derfor en diskussion om hvor langt SKAT egentlig kan gå med deres 

kontrolbeføjelser uden at bryde proportionalitetsprincippet. De kan ikke genere alle virksomheder 

uden at have noget belæg for det. Dette vil kunne skabe en stor utilfredshed over for SKAT, hvilket 

kan gøre deres arbejde endnu svære at få gennemført.  

Stikprøveudtagning kan være effektiv hvis stikprøverne er baseret på relevant data, der kan finde de 

virksomheder, som oftest er involveret i momssvig. Man skal vide hvilke karakteristika der går igen 

i momskarruselsagerne, så stikprøverne kan finde afvigelser fra den normale handelsnorm. 

Repræsentanten fra SKAT har selv udtalt, at der ikke har været kontroller, der har været direkte 

tiltænkt momskarruseller. Derfor kan en mere fokuseret kontrol være en fordel til bekæmpelse af 

momskarruselsvig.  

I forlængelse af SKAT’s kontrolprocedurer mener TDC, at SKAT skal have mere fokus på 

tilbageholdelse af negativ moms indtil der er blevet foretaget kontrol af virksomhederne. Der skal 

endvidere satses på en effektivisering af udsendelse af varsler til virksomheder, der har været 

indblandet i svig samt solidarisk hæftelse.  

10.5.1.2 Effektivisering af nugældende tiltag 

Som det er blevet præsenteret i teoriafsnittene, er omvendt betalingspligt ikke det eneste middel til 

bekæmpelse af momskarruselsvindel, som Danmark har indført i den nationale lovgivning. SKAT 

har indført metoder, såsom solidarisk hæftelse og nægtelse af momsfradrag til at afskrække 

virksomhederne i at indgå i en momskarrusel, da det kan føre til økonomiske konsekvenser for 

virksomhederne.165  
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Hvis man tilbageholder en virksomheds negative moms, indtil virksomheden er blevet kontrolleret, 

vil det bevirke, at staten ikke lider under store momstab, da svindlerne kan identificeres inden 

fradrag er givet. En konsekvens ved dette er dog, at der opstår en likviditetsforskydning, hvis der 

ikke er sammenfald mellem kontrol af virksomheden og dens krav på fradrag. Det kan have store 

konsekvenser for især små virksomheder, da der går længere tid, inden de har pengene mellem 

hænderne. Et yderligere problem ved dette tiltag er, at man ikke rammer missing trader, da denne 

virksomhed ingen indgående moms har og dermed intet krav på fradrag. Derimod rammer man 

oftest virksomheder i god tro, som ikke nødvendigvis har haft kendskab til momskarruselsvigen.   

Hvis man øger brugen af udstedelse af notifikationer og skærper deres påbud samt øger brugen af 

solidarisk hæftelse, vil det både kunne medføre fordele, men også ulemper. En fordel kan være, at 

en øget brug af notifikationer og solidarisk hæftelse vil øge virksomhedernes opmærksomhed over 

for momskarruselsvindel og skræmme flere fra at blive en del af en. En ulempe ved udvidelse af 

solidarisk hæftelse er, at virksomheden kan have svære ved at bevare sig i god tro. Det skyldes, at 

de skærpede påbud bevirker, at virksomhederne skal foretage sig yderligere foranstaltninger, end de 

der er gældende i dag, for ikke er hæfte solidarisk for momsen.  

Dette kan have store konsekvenser for de virksomheder, der handler med mange aktører. TDC 

udtaler selv, at de vil få et problem, hvis man øger graden af solidarisk hæftelse, da de umuligt kan 

have et stort kendskab til alle deres kunder og leverandører. En økonomisk konsekvens, som 

virksomhederne vil stå med grundet de skærpede regler, vil være en forhøjelse af ressourceforbruget 

på en mere detaljeret kontrol af virksomhedernes handelspartnere, for at undgå at blive inddraget i 

en momskarruselkæde. Hvis virksomhederne ikke formår at øge deres kontrolprocedure, kan det 

senere medføre en solidarisk hæftelse, hvis de havner i en momskarrusel. Virksomhederne kan 

dermed rammes af to former for økonomiske byrder. En bestående af en øget kontrolprocedure og 

en anden bestående af solidarisk hæftelse, hvis kontrolprocedurerene ikke er nok omfattende. 

10.5.1.3 Forhindringer til optimal brug af gældende tiltag 

Som det fremgår kan en effektivisering af de allerede gældende momsregler, som er rettet mod 

momskarruselsvig, skabe gode resultater. Lovene vil forhåbentligt gøre det umuligt at lave 

momskarruselsvindel med danske selskaber og hvis der endelig opstår karruselsvindel i Danmark, 

vil de blive opdaget gennem SKAT’s kontrolprocedurer. Man kan dog igen diskutere om 

skærpelsen af reglerne overhovedet vil blive en realitet med de ressourcer, som myndighederne og 

virksomhederne står med i dag. Det bliver også her et spørgsmål om, hvor langt myndighederne kan 
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tillade sig at gå for at nå målet. Vil midlet stå i rimeligt forhold til opnåelse af målet? Målet i denne 

forbindelse er at sætte en stopper for momskarruseller. Det er langt fra de fleste virksomheder, der 

laver momskarruselsvig i Danmark. Man skal derfor passe på, at tiltagene ikke bliver mere 

vidtgående end formålet tilsiger og skaber unødige restriktioner på hæderlige virksomheder jf. 

retssikkerhedsloven § 2.  

Skærpelsen af lovene vil desuden ikke være helt uden konsekvenser for virksomhederne i Danmark. 

Konsekvenserne vil både bestå af forstyrrelser, samt økonomiske og administrative byrder. En 

skærpelse af reglerne medfører, at man lægger flere byrder og forpligtigelser over på 

virksomhederne. Det er derfor mere omkostningsfuldt for virksomhederne at overholde 

momsreglerne, og det kan derfor undres at virksomhederne ønsker dette.   

10.5.2 Øget samarbejde 

DI’s forslag til hvordan momskarruselsvindel kan bekæmpes mere effektivt er bedre samarbejde. 

Hvor omvendt betalingspligt kun stopper for svindlen på de produkter, der er omfattet af reglen om 

omvendt betalingspligt, så mener DI at et bedre samarbejde generelt vil kunne stoppe for det meste 

af momskarruselsvindlen i alle brancher. De mener, at det samarbejde der skal arbejdes på er 

samarbejdet mellem SKAT og virksomhederne samt samarbejdet mellem medlemslandene i EU.  

10.5.2.1 Samarbejde mellem SKAT og virksomhederne 

DI mener, at et øget samarbejde mellem SKAT og virksomhederne kan dæmme op for meget af 

momskarruselsvindlen i Danmark. Ved at SKAT samarbejder med virksomhederne, kan de tilegne 

sig en intern viden, som de kan bruge til at finde afvigelser i en virksomheds handelsmønster. Det 

kan de bruge til at finde skyldige virksomheder eller til at finde nye foranstaltninger til forebyggelse 

af momssvig. Ved at virksomhederne arbejder tæt med SKAT, ved de ligeledes, hvad de skal være 

opmærksomme på hos deres handelspartnere, så de ikke ufrivilligt bliver en del af en momskarrusel.  

En notifikation er netop med til at øge virksomhedernes opmærksomhed på de handelsmønstre, der 

indikerer at der tale om en momskarrusel. Notifikationen bliver dog først givet efter, at en 

virksomhed allerede har været indblandet i en momskarrusel. Et bedre samarbejde kan føre til, at 

man hurtigere får virksomhedernes øjne op for momskarruseller, inden de selv når at blive en del af 

en, hvilket kan føre til at udstedelse af notifikationer kan minimeres. Det medfører mindre brug af 

solidarisk hæftelse og dermed færre omkostninger for virksomhederne. Det kan ligeledes hjælpe 

SKAT til nemmere at finde de skyldige virksomheder, eftersom de kan skaffe sig informationer fra 

de hæderlige virksomheder.    
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10.5.2.1.1 Konsekvensen ved dårligt samarbejde   

Ud fra tidligere afsnit er det tydeligt, at SKAT og virksomhederne ikke har den samme opfattelse af 

hvem, der har ansvaret for at bekæmpe momskarruselsvindel. Virksomhederne antyder, at det er 

SKAT der har ansvaret, mens SKAT lægger op til, at det er virksomhederne selv, der skal stå for 

regningen ved bekæmpelsen af momskarrusellerne. Virksomhederne mener, at SKAT skal øge 

deres kontrol af virksomheder og på den måde finde frem til de skyldige virksomheder. Derved er 

det SKAT, der står med de omkostningsfulde byrder. På den anden side virker det som om, at 

SKAT lægger byrderne over på virksomhederne ved indførslen af omvendt betalingspligt.  

Formålet med omvendt betalingspligt er at stoppe for en momskarruselsvindel, der koster staten 

mange penge. Det vil sige, at det reelt er staten der står med den endelige økonomiske fordel ved at 

mindske deres momstab, mens det er virksomhederne, der står med den ekstra administrative byrde, 

da de skal igennem omfattende proces- og systemændringer. En fordel virksomhederne dog står 

med efter indførelsen af omvendt betalingspligt er, at de ikke længere er i konkurrence med de 

svindlende virksomheder. Om denne økonomiske gevinst er større end de økonomiske byrder 

virksomhederne står overfor er uvis. Det kommer an på hvor stor konkurrencen har været, hvilket 

afhænger af antallet af virksomheder, der har været en del af en momskarruselkæde. Eftersom det 

har været svært at finde frem til antallet af momskarruselsager i tele- og it-varebranchen og 

baggrunden for de 121 mio. kr., som staten har mistet, kan det være vanskeligt for virksomhederne 

at se hvordan konkurrencefordelen vil kunne overgå de økonomiske konsekvenser, som de står 

med.  At offentliggøre disse informationer vil eventuelt kunne hjælpe på SKAT’s og 

virksomhedernes uoverensstemmelser og forbedre samarbejde samt tillid.  

Det er også set tidligere, at SKAT lægger en stor del af ansvaret til bekæmpelse af 

momskarruselsvig over på virksomhederne. På baggrund af de tidligere tiltag har det været 

virksomhedernes egen opgave at være opmærksomme på eksistensen af momskarruseller og deres 

karakteristika. Når de ikke er opmærksomme på momskarrusellernes eksistens, kan dette medføre 

sanktioner. De hæderlige virksomhederne står derfor igen med de økonomiske byrder. 

På baggrund af ovenstående indikeres det, at der er dannet en form for forventningskløft mellem de 

to parter. Denne forventningskløft kan have alvorlige konsekvenser for bekæmpelsen af 

momskarruselsvindel. Hvis begge parter lægger byrderne over på hinanden uden selv at tage ansvar, 

er der ingen af dem, der når målet. Det er dermed altafgørende, at både SKAT og virksomhederne 

afstemmer deres forventninger, så forventningskløften mellem dem kan mindskes. Dette vil i høj 
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grad gavne opnåelse af målet om at få tilvejebragt momskarruseller. For at mindske denne kløft må 

et samarbejde og øget kommunikation mellem parterne forbedres.   

10.5.2.2 Samarbejde mellem EU-medlemslandene 

Et andet samarbejde, der kan bidrage til bekæmpelse af momskarruselsvindel, er bedre samarbejde 

mellem medlemslandene i EU. Det er svært at stoppe for momskarruselsvindel, da man ikke altid 

fanger de involverede personer. Inden svindlerne når at blive fanget, er de flygtet ud af landet til 

eksempelvis et andet EU-land, hvor de kan gemme sig. Som oftest er det organiseret kriminalitet 

med de samme personer, der opretter momskarruseller. Ved et bedre samarbejde over 

landegrænserne, øger man muligheden for at fange de kriminelle. Det vil kunne gavne alle landene, 

da man oftest ser, at karrusellen rykker til et andre land, når karrusellen er tæt på afsløring. Intet 

land er dermed sikret mod momskarruselsvig.  

Ved at medlemslandene udveksler oplysninger med hinanden, kan man hurtigere finde de 

svindlende virksomheder. Dette middel kræver imidlertid bedre harmonisering af medlemslandenes 

momsregler. Et optimalt samarbejde kan være svært at opnå, når der er 27 forskellige 

momssystemer at tage hensyn til166. Dette kan være et problem, da myndighederne oftest ønsker en 

hurtig løsning, eftersom statskasserne mister mange penge på momskarrusellerne.   

10.5.2.2.1 Forhindringer af et optimalt samarbejde 

EU’s mål på momsområdet har fra starten været at skabe en harmonisering af de forskellige landes 

lovgivning. Bedre harmonisering vil føre til et bedre samarbejde medlemslandene imellem. Det har 

dog ikke været uden forhindringer og er endnu ikke lykkes for EU. En af forhindringerne til 

opnåelse af fuld harmonisering er, at de enkelte lande stadig har en vis frihed til at fortsætte enkelte 

nationale fritagelsesbestemmelser, selvom de ikke er fritaget for moms efter MSD. For Danmarks 

vedkommende har det blandt andet betydet, at de har bibeholdt visse fritagelsesbestemmelser, som 

for eksempel er gældende for bedemænd og personbefordring jf. MSD Bilag X del B.  

En anden forhindring til en bedre harmonisering er blandt andet, at mange af EU’s bestemmelser 

indarbejdes i direktiver, hvilket giver medlemslandene en vis frihed til selv at bestemme 

direktivernes anvendelse. Dette er eksempelvis gældende for omvendt betalingspligt. Hvis man i 

stedet har indarbejdet bestemmelserne i en forordning, vil man undgå denne problematik.   

                                                           
166 COM(2011) 851 af 6.12.2011 
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Men omvendt betalingspligt er en omfattende lov, der kan have indflydelse på mange 

virksomheder. Den rammer ikke kun de virksomheder, der svindler med momsen, men også alle de 

hæderlige. Det bliver derfor i denne sammenhæng et spørgsmål om, hvor langt EU kan gå med 

deres beføjelser. Et af de principper, som kan få betydning er EU’s proportionalitetsprincip. Det 

indebærer, at EU kun kan handle i det omfang det er nødvendigt for at nå målet167. Det er ikke 

muligt for EU, at påtvinge regler ned på medlemslandene, hvis mindre indgribende foranstaltninger 

er tilstrækkelige i forhold til opnåelse af målet. Målet med omvendt betalingspligt er bekæmpelse af 

momskarruselsvindel. Denne form for svindel kan være mere omfattende i et land end i et andet 

land. Omvendt betalingspligt kan dermed i nogle lande have alt for omfattende konsekvenser i 

forhold til problemets størrelse. Ved at gøre omvendt betalingspligt til en ret men ikke en pligt, er 

det op til hvert enkelt land selv at vurdere en eventuel indførsel og efterfølgende vælge lovens 

omfang, jf. MSD § 199 og 199a.  

At medlemslandene selv har mulighed for at vælge betingelserne for brugen af omvendt 

betalingspligt, skaber dog yderligere konsekvenser for virksomhederne. Den frihed landene har, vil 

resultere i, at der forekommer definitionsforskelle landene imellem. Dette vil i sidste ende kunne 

skabe konsekvenser for de virksomheder, der har grænseoverskridende transaktioner. 

10.5.2.2.1.1 Definitionsforskelle 

Med hensyn til brugen af omvendt betalingspligt på metalskrot, er det op til medlemslandene selv, 

at definere de former for levering af varer og ydelser, der skal være omfattet af den omvendte 

betalingspligt jf. MSD artikel 199 stk. 2. Dette har skabt uoverensstemmelser mellem 

medlemslandenes definitioner. Der har blandt andet været uoverensstemmelser mellem de varer og 

ydelser Danmark har valgt skal være omfattet af den omvendte betalingspligt, og de varer og 

ydelser Tyskland har valgt. Det gør det svært at få en samhandel med Tyskland til at glide 

gnidningsfrit. I Danmark er køb af ydelsen ved håndtering af metalskrot ikke omfattet af omvendt 

betalingspligt, men behandles efter momslovens almindelige regler168. I Tyskland derimod er alle de 

ydelser, som er tilknyttet metalskrottet, omfattet af omvendt betalingspligt.169 

Ved indførelsen af omvendt betalingspligt på mobiltelefoner mm. har medlemslandene ligeledes 

selv fået mulighed for at fastlægge betingelserne for brugen af den omvendte betalingspligt på 

                                                           
167 TEUF artikel 5 nr. 4 
168 SKAT’s vejledning af 27.02.2013 
169 Bilag 3 – Interview med DI på CD 
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mobiltelefoner jf. MSD artikel 199a stk. 1a. Dette lægger igen op til, at der kan forekomme 

forskelle i definitionerne fra land til land, over hvilke varer der er omfattet af bestemmelsen.  

I Danmark har tele- og it-varevirksomhederne været frustrerede over, at der ikke har været en 

vejledning over hvilke varer, der vil blive omfattet af loven inden lovens ikrafttrædelse. SKAT har 

lagt op til, at virksomhederne selv skal finde svar, vedrørende tvivl om visse varer, ud fra andre 

landes erfaringer. Det kan imidlertid være svært at finde løsninger fra de andre landes lovgivning, 

da landene som sagt har en vis frihed til at bestemme hvordan bestemmelsen om omvendt 

betalingspligt skal bruges. Med erfaringer fra metalskrotbranchen, hvor der stadig hersker forskelle 

mellem den danske og tyske definition på de omfattende ydelser, bør man have erfaret, at 

sammenligning med andre EU-landes lovgivning er svær. Spørgsmålet bliver også, hvilket land 

man skal sammenligne sig med, eftersom landene nødvendigvis ikke vil have de samme betingelser 

gældende. I Danmark har blandt andet TDC valgt at benytte sig af det engelske styresignal før det 

danske styresignals ikrafttrædelse, når der har opstået tvivl. Det kan dog yderligere skabe 

problemer, da de to lande ikke har de samme undtagelsesregler og de samme produkter omfattet af 

loven.  

11 Delkonklusion 

Som konkluderet i foregående delkonklusion er der forskellige holdninger blandt de interviewede 

parter angående brugen af omvendt betalingspligt. En iøjnefaldende forskel lægger mellem 

metalskrotvirksomhederne og tele- og it-varevirksomhederne. Denne uenighed kan skyldes 

branchespecifikke faktorer.  Den mest væsentlige faktor er branchernes størrelse. I forhold til 

metalskrotvirksomhederne har tele- og it-varevirksomhederne mange kunder. Det indebærer, at der 

er flere virksomheder, der bliver påvirket af lovændringen og derved flere der skal gennem 

omfattende systemændringer. Grundet de omfattende ændringer, som tele og it-varevirksomheder 

og deres kunder skal gennemføre, er der opstået en del uforudsete udfordringer, som alt andet lige 

betyder, at virksomhederne har brugt flere ressourcer end SKAT har estimeret.  

En anden udfordring virksomhederne har stået med er manglende retningslinjer. Ved lovændringen 

i begge brancher virker det som om, at SKAT har været forhastede med implementeringen, hvilket 

har resulteret i mange misforståelser i starten.  Først og fremmest har virksomhederne i begge 

brancher haft relativt kort tid til at tilpasse sig lovændringen og yderligere har det været et stort 

problem, at SKAT ikke har været tidligere ude med vejledning. Det forsinkede styresignal for tele- 
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og it-varer giver stadig anledning til tvivlsspørgsmål, hvilket bekræftes af de bindende svar, der 

efterfølgende har været ønsket. SKAT har udtalt, at der ved tvivl kan søges inspiration i andre 

landes retningslinjer. Men da landene selv har en vis frihed til at forme loven efter egne 

bestemmelser, kan dette føre til yderligere problemer.  

Et eksempel på en forskel mellem to landes regler ses i det engelske og danske styresignal, hvor der 

anvendes to forskellige undtagelsesregler. I Danmark har man ikke valgt at indføre en 

minimumsgrænse. Dette har som konsekvens, at den samlede betalingsforpligtelse rykker ud på det 

sidste led i handelskæden, hvilket ofte er mindre virksomheder. Disse virksomheder kan mangle 

ressourcer både til systemændringer og til korrekt afregning af de større momsbeløb. Det kræver 

ligeledes flere ressourcer fra SKAT’s side at kontrollere alle de små virksomheder. Derfor kan en 

minimumsgrænse være fordelagtigt i denne problemstilling, men vil omvendt skabe flere 

undtagelser, som kan være svære at følge for virksomhederne.  

De overstående økonomiske konsekvenser har resulteret i, at virksomheder, der køber 

mobiltelefoner mm., kan finde det mere hensigtsmæssigt at købe produkterne i enten detailleddet 

eller i andre EU-lande for at undgå loven, hvilket kan bryde momsens neutralitet. Lovændringen 

frygtes yderligere at føre til andre svigmetoder, da loven åbner op for, at privatpersoner kan købe et 

produkt uden moms, hvilket man især frygter vil forekomme i tele- og it-varebranchen, grundet 

markedets popularitet. 

Grundet de branchespecifikke faktorer og grundet forskellen på lovændringernes udformning, 

antydes det, at lovændringen vedrørende tele- og it-varer er mere kompleks, end lovændringen i 

metalskrotbranchen. Derfor vil omvendt betalingspligt være mere effektiv i metalskrotbranchen end 

i de store brancher, som tele og it-varebranchen, da lovens kompleksitet har medført større 

omkostninger og konsekvenser, både for virksomhederne og på momsens grundprincip. I tele- og it-

varebranchen vil det eventuelt være mere hensigtsmæssigt at benytte de tiltag som DI og 

virksomhederne i tele- og it-varebranchen foreslår til bekæmpelsen af momskarruselsvigen i form af 

mere kontrol og samarbejde. Det manglende samarbejde mellem SKAT og virksomhederne har i 

dag ført til forskellige forventninger til hinanden.  Det er derfor vanskeligt at kunne oprette en 

effektiv metode mod svig på nuværende tidspunkt.   
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12 Analyse af momsens udvikling 

I det følgende afsnit foretages en analyse af momssystemet i EU gennem tiden. Først analyseres 

hvordan momsens udvikling har været skyld i en løbende udvidelse af momskarruselsvig. Dernæst 

gives et overblik over det nuværende momssystem og hvilke midler der anvendes til bekæmpelsen 

af momskarruseller. Der tages efterfølgende udgangspunkt i en grønbog fra EU Kommissionen 

vedrørende momsens fremtid170. Her sammenlignes et momssystem baseret på en generel omvendt 

betalingspligt og oprindelsesprincippet, hvilket begge er systemer der kan sætte en endelig stopper 

for momskarruselsvig.  

12.1 Generationer af momskarruseller 

Den nugældende danske moms har siden sin oprindelse i 1967 været igennem flere ændringer, hvis 

formål har været at tilpasse momsen til de handelsmønstre, der har fundet sted gennem tiden. 

Globaliseringen har medført en større tendens til transaktioner på tværs af landegrænser. Dette har 

blandt andet forårsaget, at man har været nødsaget til at globalisere momsen, så handel landene 

imellem gøres lettere og konkurrenceforvridningen mellem landene mindskes.  

Efter Danmarks indtrædelse i EF i 1973 er den danske moms blevet påvirket og har formet sig efter 

nuværende direktiver og forordninger i EU, så man i alle EU-medlemslande får en mere ensartet 

moms, som skaber harmonisering og mindsker konkurrenceforvridning. Men ændringerne på 

momsen har ikke kun gavnet. Jo lettere man forsøger at gøre handlen for de erhvervsdrivende på 

tværs af landegrænserne, des flere døre åbnes for svindlerne til misbrug af momssystemet.  

Tre gennemgribende ændringer i momsens historie har været skelsættende for flere typer af 

momskarruselsvig. De tre ændringer vil blive uddybet og behandlet, så man kan indfange en 

forståelse af udviklingen af momssystemet med følge af udviklingen af momskarruselsvigen. Der er 

tale om implementeringen af det indre marked i 1993, ændringen af importmomsen i 2001, og 

indførslen af momspakken i 2010.  

12.1.1 Konsekvensen af det indre marked  

Den ændring i momsen som har været banebrydende for momskarruselsvigen har været indførslen 

af det indre marked. Meningen med det indre marked har netop været, at der kommer fri 

bevægelighed for blandt andet varer på tværs af EU’s landegrænser171. Det sker ved at indsætte en 

                                                           
170 COM(2010) 695 af 1.12.2010 
171 http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/internal_market.html?root_de-fault=SUM_1_CODED=24 

http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/internal_market.html?root_de-fault=SUM_1_CODED=24
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erhvervelsesmoms, som rykker betalingsforpligtelsen fra sælger til køber. For erhvervsdrivende i 

god tro er afregning i et led lettere. Men som det er blevet beskrevet tidligere, har svindlerne fundet 

en måde, hvorpå denne åbenhed i EU kan udnyttes til at generere store summer af skyldig moms til 

egen fordel.  

At der ikke skal betales moms ved handel på tværs af EU’s landegrænser resulterer i at missing 

trader kan generere store momsbeløb, da virksomheden ikke har nogen indgående moms at 

modregne i. Svindlernes misbrug af det indre marked er skildret i sagerne nævnt tidligere i 

teoriafsnittet. Den første momskarruselsag i Danmark har været sagen fra Maribo fra 1995 

omhandlende svig på metalskrot, som tydeligt skildre den første generation af momskarruselsvig i 

dansk historie.172 

12.1.2 Konsekvensen af ændringen af importmoms  

I 2001 ændrer Danmark reglerne for importmoms for handel med 3. lande173. Importmomsen bliver, 

ligesom ved handel mellem to EU-lande, ændret til, at det er køber der skal afregne og fradrage 

momsen. Reglerne for handel mellem EU-lande og 3. lande bliver på den måde gjort mere 

ensformigt grundet den fremskredne globalisering.  

Konsekvensen bliver den samme som ved indførslen af det indre marked. Svindlerne vil misbruge 

den omvendte betalingspligt til fordel for sig selv. Dette er oplevet i Gul Feber sagen fra 2004, som 

indtil videre er den sag, der har unddraget den danske statskasse flest penge174. I Gul Feber sagen 

har man netop udnyttet ændringen af momsen og udvidet momskarruselsvigen til også at foregå i 3. 

lande og på denne måde startes 2. generation af momskarruselsvig. Denne type momskarrusel er 

svær for myndighederne at opdage idet aftalerne EU og 3. landene imellem er begrænsede, hvorfor 

statens tabte momsbeløb er så stort som følge af denne sag175.  

12.3.3 Konsekvensen af momspakken 2010 

Den tredje generation af momskarruselsvig bliver en realitet efter lanceringen af momspakken176. 

Ved momspakken bliver omvendt betalingspligt på tværs af landegrænser udvidet, så også 

tjenesteydelser er omfattet for at lette handlen og øge harmoniseringen i EU yderligere. Som følge 

                                                           
172 U.2006.725Ø 
173 Lov nr. 1299 af 20.12.2000 
174 http://www.computerworld.dk/art/29187/danske-mobil-koebmaend-bag-rekordsvindel 
175 Momskarruselsvig – Hvor langt kan man gå for at løse problemet? 
176 Lov nr. 1134 af 04.12.2009 

http://www.computerworld.dk/art/29187/danske-mobil-koebmaend-bag-rekordsvindel
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af momspakken opstår risikoen for, at tjenesteydelser kan inddrages i momskarruselsvigen, ligesom 

det er erfaret ved indførslen af omvendt betalingspligt på varer.  

I den forbindelse vælger EU Kommissionen derfor at give EU-medlemslandene tilladelse til at 

implementere loven om omvendt betalingspligt på kvoter til udledning af drivhusgasser i national 

lovgivning med hjemmel i MSD artikel 199a litra a. Med hjemmel i denne er loven implementeret i 

Danmark.177 Lovgiverne har i Danmark i forbindelse med indførsel af momspakken indført 

indenlandsk omvendt betalingspligt på CO2-kvoter og CO2-kreditter jf. ML § 46 stk. 1, 2. pkt. nr. 6, 

da man har erfaret en høj tendens af momskarruselsvig på denne ydelse i andre EU-lande178.  

Nedenfor er afbildet en tidslinje for de væsentlige begivenheder i momsens historie og de 

generationer af momskarruselsvig begivenhederne har åbnet op for. Det illustrerer, at hver gang der 

er indført omvendt betalingspligt for at lette grænseoverskridende handel, finder svindlerne nye 

måder at misbruge momsreglerne på og momskarruselsvigen udvides. Tidslinjen slutter i 2018, da 

det er på det tidspunkt, at omvendt betalingspligt som middel mod momskarruselsvig skal tages op 

til revision.  

 

Figur 2: Tidslinje – Kilde: Egen tilvirkning 

12.2 Nuværende momssystem 

Siden EU Kommissionens forberedelser til realisering af det indre marked har deres mål været, at 

momssystemet skal bygges på princippet om, at det er i sælgers land, at momsen skal opkræves.  

Det har ikke kunnet lade sig gøre, da en harmonisering af medlemslandene momssatser ikke har 

kunnet nås inden det indre markeds gennemførsel.  

                                                           
177 Lov nr. 1134 af 04.12.2009 
178 Lovforslag nr. L 19 af 7.10.2009 
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De normale momssatser i EU varierer fra 15 % til 25 %179. Problemet med de forskellige 

momssatser skyldes blandt andet, at der skal enstemmighed ved afgørelser omkring harmonisering 

af moms jf. TEUF artikel 113, som indtil videre endnu ikke er lykkes. Konsekvensen af at 

momssatserne er så forskellige er, at der kan forekomme en konkurrenceforvridning. En 

virksomhed vil med fordel kunne placere dens køb, hvor momssatsen er lav, hvilket er imod 

princippet med det indre marked. Derfor har EU måttet indføre omvendt betalingspligt på 

transaktioner inden for EU, så virksomhederne afregner momsen efter sit eget lands satser og regler.  

EU Kommissionens ønske om en oprindelsesbestemmelse kommer til udtryk ved at gøre omvendt 

betalingspligt ved grænseoverskridende handler i EU til en midlertidig undtagelse fra 

hovedreglen180.  

Men en disharmoni mellem grænseoverskridende og indenlandske transaktioner har åbnet op for 

momskarruselsvig.  EU har i de første tiltag til bekæmpelse af momskarruseller introduceret midler, 

der passer inden for rammerne af nuværende momssystem. I de tidligste tiltag har EU 

Kommissionen fokus på at få oprettet et godt administrativt samarbejde mellem medlemslandene, 

der kan gøre det muligt at lave en bedre kontrol af virksomheder, der handler på tværs af 

landegrænserne. Retningslinjerne er blevet indarbejdet i en forordning181, som betyder at alle 

medlemslandene skal indrette sig efter disse uden nogen undtagelser.  

Senere udarbejder EU Kommissionen ”best practice” metoder bestående blandt andet af en skærpet 

kontrol af virksomheder, brug af solidarisk hæftelse og tilbageholdelse af negativ moms182. Disse 

tiltag til bekæmpelse af momskarruselsvigen, har vist ikke at være nok i en verden, hvor man kan 

lave momskarruselsvindel på både varer og ydelser og med virksomheder fra både EU og 

tredjelande.  

Rammerne for at oprette en momskarruselkæde er som sagt blevet større gennem tiden, hvilket hele 

tiden skaber nye generationer af momskarruseller. Det bliver derfor svære og svære for 

medlemslandene at stoppe dem. Der bliver flere og flere faktorer, der spiller ind, hvilket gør det 

vanskeligt at identificere de karakteristika, der er gældende for en momskarruselkæde. Disse nye 

vanskeligheder kan have ført EU ud i en større brug af omvendt betalingspligt, som en løsning til 

bekæmpelsen af momskarruselsvindel selvom, at det er en afvigelse fra momsens grundprincip. 

                                                           
179 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/da/displayFtu.html?-ftuId=FTU_5.11.4.html 
180 COM(90) 182 af 19.06.1990 
181 Rådets Forordning 1798/2003 af 7.10.2003 
182 COM(2004) 260 af 16.04.2004 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/da/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.11.4.html
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12.2.1 Omvendt betalingspligt på udvalgte produkter 

For ikke at ændre det nuværende momssystems fundament, har man i EU valgt, at medlemslandene 

frivilligt kan indføre omvendt betalingspligt, men kun på de varer der er i høj risiko for at blive 

inddraget i en momskarrusel.183  

Dette finder dog kun sted i en midlertidig periode på udvalgte produkter, mens man forsøger at 

udarbejde en mere modstandsdygtig metode til at bekæmpe momssvigen i EU. På nuværende 

tidspunkt må omvendt betalingspligt kun finde sted indtil 31. december 2018, for de produkter der 

står i MSD artikel 199a litra a-j. De medlemslande, der har benyttet anvendelsen af omvendt 

betalingspligt, skal i 2017 indsende evalueringsrapporter til EU Kommissionen, som skal analysere 

på omvendt betalingspligtens fordele og konsekvenser. På baggrund af disse skal EU 

Kommissionen vurdere den videre løsning til bekæmpelse af momskarruselsvigen.184 

12.2.1.1 Kommissionen nægter forlængelse af omvendt betalingspligt 

Før den frivillige ordning bliver implementeret i MSD, har EU-medlemslandene skullet anmode om 

tilladelse til at indføre omvendt betalingspligt på udvalgte varegrupper, hvor momskarruselsvig har 

været et omfattende problem. Blandt andet England, Østrig og Tyskland har benyttet sig af denne 

mulighed på mobiltelefoner mm. England søger allerede tilladelse i april 2007, og får godkendt den. 

Loven gælder til april 2009, og i 2009 får England den igen forlænget til april 2011, hvor Tyskland, 

Italien og Østrig imidlertid for første gang får behandlet deres anmodninger om at indføre loven. I 

2011 bliver omvendt betalingspligt forlænget for 3. gang i England, og de fire landes tilladelser 

udløber den 31. december. 2013. Men da England for 4. gang søger om forlængelse, må EU 

Kommissionen afslå anmodningen185.  

Dette bekræfter, at midlet tidligere har været anvendt, uden nogen større virkning på 

momskarruselsvigen i EU. EU Kommissionens hensigt med loven har fra start af været, at denne 

skulle være midlertidig, da man netop har frygtet, at loven vil være skyld i at andre produkter og 

andre lande, som endnu ikke har indført omvendt betalingspligt, vil blive bebyrdet med 

momskarruselsvigen. Da årene skrider frem, har man fået bekræftet, at netop dette er tilfældet, og 

derfor må man sætte en stopper for den evige forlængelse.  

                                                           
183 Rådets direktiv 2013/43/EU 
184 MSD artikel 199a stk. 3 
185 COM(2013) 317 af 29.05.2013 
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Konsekvensen af at kun enkelte lande har haft tilladelse til indførsel af omvendt betalingspligt 

mindskes ved at give alle medlemslandene muligheden for at indføre anvendelsen på udvalgte 

produkter. Derfor bliver den frivillige omvendte betalingspligt godkendt i EU Kommissionen i 

2013. Dette gør, at alle medlemslande har ret til at indføre omvendt betalingspligt på de varer der er 

redegjort for i MSD artikel 199a., som er vurderet til at være i stor fare for at indvirke i en 

momskarruselsvig. Det muliggør, at svigen ikke kan rykke til et andet land. EU Kommissionen er 

dog stadig ikke sikre på omvendt betalingspligtens effektivitet. Den fungerer derfor kun som et 

midlertidigt værktøj, mens andre alternativer skal findes i specifikke brancher.186  

Som det fremgår opereres der i nuværende momssystem med mange undtagelser og midlertidige 

anvendelser. Selve den nuværende handel mellem EU-lande er momsmæssigt en midlertidig 

løsning, da man fra start har ønsket et indre marked baseret på oprindelsesprincippet. Handlen 

mellem afgiftspligtige personer på tværs af EU’s landegrænser er skrevet ind i momsloven, som en 

undtagelse til hovedreglen, hvilket bevidner at de nugældende regler på området ikke er 

vedvarende. Det medfører, at de tiltag, der er baseret på undtagelsen, ligeledes er midlertidige, som 

netop er tilfældet med indenlandsk omvendt betalingspligt. Dette gør nuværende momssystem 

komplekst, samt svært og omkostningsfuldt for virksomhederne at overholde og tolke. Det betyder, 

at SKAT skal foretage flere kontroller for at mindske fejl, hvilket ligeledes fører til flere 

omkostninger.  

EU Kommissionen er opmærksom på denne problemstilling og ønsker derfor et enkelt, solidt og 

effektivt momssystem. De har derved taget momssystemet op til revision i en grønbog fra 2010 

hvor momsens fremtid og et endeligt middel mod momskarruselsvig diskuteres.187 

12.3 Fremtidens momssystem 

Man ser en tendens i at flere og flere varer og ydelser bliver omfattet af den omvendte 

betalingspligt, som følge af at svigen rykker over på andre produkter og lande. Omvendt 

betalingspligt fungerer i den forstand, at den gør det umuligt at oprette momskarruselkæder. Det er 

dog kun gældende for de varer og ydelser, der er omfattet af reglen, hvilket skaber en del 

problemstillinger.  Spørgsmålet er hvor man egentlig vil rykke økonomien hen?  

Der er allerede indført omvendt betalingspligt på grænseoverskridende handler, hvilket har været 

den faktor der har åbnet op for momskarruselsvigen. Nu vælger EU at gøre brug af omvendt 

                                                           
186 COM(2013) 317 af 29.05.2013 
187 COM(2010) 695 af 1.12.2010 
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betalingspligt på indenlandske handler til at lukke ned for momskarruselsvigen. Hvilke 

konsekvenser skabes der, hvis der indføres omvendt betalingspligt på flere og flere produkter, som i 

sidste ende kan resultere i en generel omvendt betalingspligt?  

I 2010 offentliggør EU Kommissionen en grønbog vedrørende momssystemets fremtid. 

Grønbogens formål er at skabe en debat om det nuværende momssystem, og hvordan man kan 

forbedre sammenhængen med det indre marked188. I grønbogen nævnes, at det nuværende 

momssystem indeholder mange restriktioner og undtagelsesregler, hvilket gør systemet mere 

kompleks end hensigten har været for både virksomhederne og skattemyndighederne i EU’s 

medlemslande. Momssystemets kompleksitet underbygges endvidere af de forskellige 

momsmæssige behandlinger af EU-handel og indenlandsk handel, hvilket også bortviger fra idéen 

om det indre marked189. Grønbogen har blandt andet hovedfokus på momssvigen i EU og hvordan 

denne kan mindskes. Kommissionen opstiller to modeller i grønbogen, som bud på et harmonerende 

momssystem, hvor momskarruselsvigen kan elimineres.  

 Den ene model bygger på oprindelsesprincippet 

 Den anden på generel omvendt betalingspligt.  

De to principper opererer i hver deres yderpunkter.     

12.3.1. Generel omvendt betalingspligt 

Den generelle omvendte betalingspligt er analyseret i samarbejde mellem EU Kommissionen og 

PWC i 2007190, og tager udgangspunkt i en generel omvendt betalingspligt som værktøj mod 

momskarruselsvig. Analysen er baseret på interviews med store og små virksomheder i forskellige 

brancher, i forskellige led i handelskæden og fra fire EU medlemslande. EU Kommissionen 

kommer i analysen frem til, at hvis en generel omvendt betalingspligt skal være mulig, råder EU 

Kommissionen dog til, at denne skal være obligatorisk for alle lande i EU. Hvis dette ikke er 

gældende skabes der et tostrenget momssystem, som vil bryde momsens neutralitet. Blandt andet 

derfor er den nuværende indenlandske betalingspligt på udvalgte varer kun midlertidig, indtil der 

findes en mere effektiv løsning. Hvis en generel omvendt betalingspligt skal overvejes, må man 

først teste dens funktion gennem et pilotprojekt, da andre analyser udelukkende vil være 

hypotetiske, eftersom ingen lande i verden endnu har indført sådan en ordning.  

                                                           
188 COM(2010) 695 af 1.12.2010 
189 COM(87) 322 af 21.08.1987 
190 TAXUD/2007/DE/305 af 20.06.2007 
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12.3.1.1 Tostrenget system 

Hvis det af EU Kommissionen tillades, at EU medlemslandene frivilligt kan indføre en generel 

omvendt betalingspligt, skabes der et tostrenget momssystem i EU. Det tostrengede momssystem 

vil udgøres af det normale momssystem, hvor sælger er den betalingspligtige og et momssystem, 

hvor det er køber, der er den betalingspligtige. EU Kommissionen vurderer i deres analyse, at et 

tostrenget momssystem vil være risikofyldt at håndtere. Hvis det tostrengede momssystem bliver en 

realitet, vil det fremover være vanskeligt at udvikle nye love og retningslinjer, da der skal tages 

hensyn til to forskellige former for momssystemer med to forskellige fundamenter.  

EU Kommissionen erkender, at et tostrenget system strider imod princippet med det indre marked 

og harmoniseringen af EU’s momssystem. Der skabes en risiko for, at EU’s medlemslande vil 

vægte deres eget momssystem højere end de andres systemer, når der skal træffes beslutninger. 

Samtidig har man vurderet, at det vil give virksomhederne større økonomiske og administrative 

byrder, hvor indførslen af det indre markeds formål netop er det modsatte. Når landene imellem kan 

vælge forskellige momsordninger, kan det risikeres, at de modarbejder hinanden momsmæssigt, og 

harmoniseringen mellem landene nedbrydes.  

På baggrund af overnævnte analyse er EU Kommissionens konklusion derfor i 2007, at hvis en 

generel omvendte betalingspligts skal lovliggøres i EU, så foretrækker de en obligatorisk omvendt 

betalingspligt, som skal indføres på alle varer i alle lande i EU end en frivillig omvendt 

betalingspligt.191   

12.3.1.2 Fordele   

I det følgende vil en række af de væsentligste fordele og ulemper for generel omvendt betalingspligt 

blive præsenteret, som er udsprunget gennem afhandlingen. 

12.3.1.2.1 Opretholdelse af momsens neutralitet 

En af fordelene ved at indføre en generel omvendt betalingspligt i EU vil være, at momsens 

neutralitet vil kunne opretholdes. Som der er nævnt i høringssvar og interviews med de påvirkede 

virksomheder, er tilpasningen til loven præget af omkostninger og administrative komplikationer 

for alle de virksomheder, der køber mobiltelefoner mm. fra engrosforhandlere. Derfor opstår der en 

risiko for, at virksomheder i visse brancher ændrer deres handelsmønstre for at undgå besværlige 

tilpasningsprocesser og forhøjede omkostninger, som følge af lovændringen, hvilket bryder med 

                                                           
191 TAXUD/2007/DE/305 af 20.06.2007 
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momsens neutralitet. Denne risiko vil umiddelbart forsvinde, når omvendt betalingspligt spredes til 

alle produkter, ydelser og lande. Tilvænningsprocessen vil være omfattende, men parterne kan 

eventuelt drage erfaringer fra tilpasningen til det indre marked, ændring af importmoms fra tredje 

lande eller momspakken, hvilket ikke længere virker til at være en byrde for virksomhederne i dag.     

12.3.1.2.2 Svig rykker ikke rundt 

En anden væsentlig fordel ved generel omvendt betalingspligt vil være, at svigen ikke længere kan 

rykke rundt på forskellige produkter og forskellige lande, hvor der endnu ikke er indført 

indenlandsk omvendt betalingspligt. Denne konsekvens har også været omfattende, og det er bevist, 

at omvendt betalingspligt på udvalgte produkter i enkelte lande ikke er et middel for at nå målet, 

men derimod kun et midlertidigt værktøj.  

12.3.1.2.3 Definitioner 

Hvis alle produkter og ydelser er omfattet af loven om omvendt betalingspligt, vil man undgå 

misforståelser og svig vedrørende definitioner af de omfattede varer og ydelser. Der vil kunne 

spares en masse ressourcer både fra virksomhedernes og SKAT’s side. Virksomhederne skal ikke 

sætte ressourcer af på at kategorisere varen, og SKAT vil spare ressourcer på at besvare spørgsmål 

og tilrette transaktioner, hvor der er opstået misforståelser samt spare ressourcer på øget kontrol for 

at undgå svig. Dernæst vil alle virksomheder blive omfattet af loven, hvilket også vil lette handlen 

køber og sælger imellem, da transaktionerne foregår ens for alle led i handelskæden.   

12.3.1.4 Ulemper 

Selvom der findes en række fordele ved at indføre en generel omvendt betalingspligt, ligger der 

også forskellige ulemper i denne ændring af momssystemet.  

12.3.1.4.1 Sårbare led 

Som både EU Kommissionen og DI frygter, vil man i nogle brancher opleve, at 

betalingsforpligtelsen vil rykke over på et sårbart led i handelskæden, som følge af omvendt 

betalingspligt. Risikoen er især høj i tele- og it-varebranchen, da stort set alle virksomheder benytter 

sig af for eksempel mobiltelefoner. De mindre virksomheder, som ikke før har stået med 

betalingsforpligtelsen, skal igennem ændringer af deres procedurer. De skal sætte ekstra ressourcer 

af til projektet, hvilket små virksomheder vil have svært ved at finde. De kan tilmed ikke have nok 

ressourcer til at udføre en fejlfri afregning af de større momsbeløb, hvilket også er skadeligt for 

statskassen. Det kan presse virksomhederne til svig eller konkurs.  
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For at undgå dette problem kan disse virksomheder i dag i stedet handle med detailleddet, som 

holdes uden for loven. Men hvis dette led også bliver inddraget i den generelle omvendte 

betalingspligt, som nævnt i forrige afsnit, vil de små virksomheder ikke kunne komme uden om, at 

de vil ende med den endelige betalingsforpligtelse. Det bliver ikke kun en udfordring for 

virksomhederne, men Kommissionen vurderer også at skattemyndighederne får behov for at øge 

antal af medarbejdere og kontrolprocedurer. Det skyldes, at kontrollen af de sårbare led skal øges, 

da disse virksomheder vil mangle ressourcer til korrekt afregning af momsen.192        

12.3.1.4.2 Tilbage til omsen  

En repræsentant fra SKAT har givet sit bud på en konsekvens, som en generel omvendt 

betalingspligt vil medføre193. I vedkommendes spørgeskemabesvarelse står, at hvis man indfører en 

generel omvendt betalingspligt på alle varer, vil det principielt medføre, at man går tilbage til den 

tidligere omsætningsafgift ”omsen”.  

Omsen er en enkeltledsafgift, som kun bliver pålagt i engrosleddet. Hvis man følger repræsentanten 

fra SKAT’s tankegang omkring tilbagefaldet til omsen, vil en indførsel af generel omvendt 

betalingspligt på alle varer, betyde at man i stedet for en engrosoms, vil have en detailoms, da 

betalingsforpligtelsen skubbes et led ud, som følge heraf. Repræsentanten fra SKAT forudsiger 

derfor, at hvis man indfører en generel omvendt betalingspligt, vil man bevæge sig væk fra det 

momssystem, vi har i dag, hvis formål er sikre at neutralitetsprincippet overholdes og at det indre 

marked er i harmoni. 

Men om en generel omvendt betalingspligt er lig med tilbagefald til omsen kan diskuteres. Som sagt 

er omsen en enkeltledsafgift, hvor afgiften kun finder sted i et enkelt led i en handelskæde, mens de 

øvrige led ingen ekstra afgift har. Ved en generel omvendt betalingspligt ophører 

momsforpligtelsen ikke ligefrem i de øvrige led i kæden, selvom det er detailleddet, der står med 

den endelige momsafregning til SKAT. De øvrige led og leverandører i handelskæden er stadig 

afgiftspligtige personer, og har en betalingspligt af momsen. Den eneste forskel ligger i, at 

betalingen af momsen ikke er fysisk, men blot foregår på momsangivelserne, hvor pengene ikke 

skal op af lommen. På denne måde fastholdes momsens neutralitet stadigvæk. Derfor er det 

tvivlsomt, at det vil være det samme som at gå tilbage til omsen. Derimod kan generel omvendt 

betalingspligt snarer defineres som en fremadrettet udvikling af momsen i stedet for et tilbagefald.  
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Desuden kan det diskuteres, om det indre marked er i harmoni med det momssystem vi har i dag, 

som SKAT udtaler. Som beskrevet er det nuværende momssystem komplekst, da det er bygget på 

mange undtagelser. Ved en generel omvendt betalingspligt vil man kunne reducere 

undtagelsesreglerne og skabe en bedre harmoni mellem de indenlandske handler og de 

grænseoverskridende handler.  

12.3.1.4.3 Nye svigmetoder 

Som man har set hidtil gennem momsens udvikling, har ændringer i momsen ført til, at svindlerne 

udnytter de nye muligheder for svig. Derfor er det vigtigt at stille en hypotese op over hvilke nye 

svigmetoder, der vil opstå som følge af indførslen af generel omvendt betalingspligt. Endvidere skal 

der vurderes om fordelene ved generel omvendt betalingspligt vil kompensere for ulemperne og de 

nye svigtendenser, og hvordan disse nye tendenser kan bekæmpes.  

Umiddelbart er et bud på en væsentlig svigmetode, at det led, som med følge af omvendt 

betalingspligt ender med både at stå med betalings- og fradragsforpligtelsen, helt kan lade være med 

at indrapportere hverken indgående og udgående moms. Svindleren kan sælge varen til en 

privatperson, og derved oparbejde skyldig moms. Virksomheden kan lukke ned, når den skyldige 

moms kræves af SKAT. På den måde kan der skabes en ny form for svig. Da denne form for svig 

ikke transporterer varerne rundt i en kæde, kan dette dog ikke kategoriseres som momskarruselsvig. 

Men det er trods alt stadig en ny svigmetode, hvilket også skal bekæmpes.  

EU Kommissionen vurderer, at for at forhindre kriminelles misbrug af en eventuel generel omvendt 

betalingspligt, skal der implementeres tilknyttede foranstaltninger til loven. Men flere 

foranstaltninger gør det ikke kun mere kompliceret for de kriminelle at svindle, men gør det 

desværre også mere kompliceret for virksomheder i god tro at overholde dem uden alt for store 

omkostninger til følge.194  

På baggrund af de evalueringsrapporter som EU Kommissionen ønsker i 2017 kan fordele, ulemper 

og nye svigmetoder muligvis stilles op, så det kan vurderes om ideen om en generel omvendt 

betalingspligt skal realiseres. Spørgsmålet bliver om fordelene kan kompensere for ulemperne, og 

om ulemperne kan undgås. Dog kan rapporterne være misvisende, hvis det udelukkende er 

skattemyndighederne i de pågældende lande, som skal udarbejde evalueringsrapporterne. Som det 

allerede er beskrevet, har SKAT og tele- og it-varevirksomhederne vidt forskellige holdninger til 
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effekten af omvendt betalingspligt. Derfor kan det frygtes, at rapporterne ikke giver et retvisende 

billede af virkeligheden. 

12.3.2 Oprindelsesprincippet 

Som nævnt tidligere har oprindelsesprincippet været det mest optimale momssystem, ifølge EU 

Kommissionen, da det indre marked bliver realiseret. Kommissionen har ønsket et momssystem, 

hvor EU-handel behandles på lige fod med indenlandsk handel, hvorfor det også skal være sælger, 

der er betalingspligtig i oprindelsesstedet ved EU-handel.195  

12.3.2.1 Fordele 

I det følgende vil en række af de væsentligste fordele og ulemper for oprindelsesprincippet blive 

præsenteret. 

12.3.2.1.1 Bedre harmoni med de nationale regler 

Både generel omvendt betalingspligt og oprindelsesprincippet behandler indenlandske transaktioner 

og transaktioner inden for EU ens. Oprindelsesprincippet vil dog harmonere bedre med 

medlemslandene nationale lovgivninger. I medlemslandene er det allerede sælgeren, der er den 

betalingspligtige af momsen. Det vil derfor kun være handlen mellem medlemslandene, som skal 

ændres under denne ordning. Ved den generelle omvendte betalingspligt skal man igennem 

omfattende ændringer af de nationale momssystemer.   

12.3.2.1.2 Sårbare led 

Ved en generel omvendt betalingspligt er en konsekvens, at betalingsforpligtelsen rykker ud på 

mindre virksomheder, som ikke er i stand til at indfri den fejlfrit. Denne konsekvens vil ikke være 

til stede, hvis man benytter oprindelsesprincippet. Ved oprindelsesprincippet vil det være sælger, 

som står for betaling af momsen. Betalingsforpligtelsen af momsen til SKAT er, som i dag, fordelt 

ud på flere virksomheder i handelskæden. I denne forbindelse vil det være de store virksomheder, 

som vil stå med de store momsbetalinger, hvilket de har ressourcerne til at håndtere.  

12.3.2.1.3 Teknologiske udvikling  

Med de teknologiske midler man har til rådighed i dag, vil det være muligt at kunne oprette et 

funktionelt clearingsystem, som kan fordele momsindtægterne til det rette medlemsland. Dette er en 

faktor, der kan realisere oprindelsesprincippet. Ved oprindelsesprincippet er det sælgeren, der 

afregner momsen i sit eget medlemsland, mens den afgiftspligtige køber får fradraget momsen i sit 
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eget medlemsland. Det betyder, at der opstår en forskydning mellem medlemslandenes 

momsindtægter. Et clearingsystem kan sørge for, at købers land kan få sit momstilsvar fra sælgers 

land.    

12.3.2.2 Ulemper 

Selvom der findes en række fordele i, at momsen afregnes efter oprindelsesprincippet, ligger der 

også ulemper i brugen af dette momssystem.  

12.3.2.2.1 Opretholdelse af momsens neutralitet 

En ulempe ved en realisering af oprindelsesprincippet netop nu er som nævnt, at der forekommer en 

konkurrenceforvridning, hvilket resulterer i at momsens neutralitet ikke kan opretholdes. 

Konkurrenceforvridningen kommer af, at momssatserne varierer fra medlemsland til medlemsland. 

Man kan som virksomhed have et større incitament til at handle med virksomheder i de lande med 

en lav momssats. Dette incitament vil være gældende selvom, at virksomheder fuldt ud kan fradrage 

den moms, der tilgår virksomhedens drifts. Det skyldes, at der i virksomhederne kan forekomme en 

likviditetsforskydning, som kan være afgørende i deres beslutningsproces omkring handelspartnere. 

Denne likviditetsforskydning kan forekomme, når betalingen af momsen til sælger ikke falder på 

samme tid som virksomhedens krav på fradrag.      

12.3.2.2.2 Nye svigmetoder 

Man kan ikke undgå svindlere, som vil forsøge at omgå reglerne til deres egen fordel. Det har man 

blandt andet set, da erhvervelsesmomsen bliver indført, ændringen af importmomsen, samt indførsel 

af momspakken. Momssvindel vil stadig kunne være til stede, dog ikke i form af en momskarrusel. 

Et eksempel er, at en virksomhed i stedet kan lade være med at afregne sin udgående moms til 

SKAT og på den måde oparbejde en skyldig moms.  

12.4 Forbedring af nuværende momssystem 

Efter grønbogen er blevet offentliggjort har EU Kommissionen modtaget høringssvar fra 

interesseparter til videre behandling af emnet196. Ud fra interesseparternes høringssvar står det klart, 

at disse ikke ønsker omfattende ændringer af EU’s momssystem, men stræber efter gradvise 

ændringer. Det vil sige, at de er imod et momssystem baseret på oprindelsesprincippet, da det vil 

medføre en større reform af momssystemet. Som tidligere nævnt er forandringer og tilpasning til ny 

lovgivning ressourcekrævende og der ses en tendens i, at virksomhederne gerne vil blive i de vante 

systemer, som de allerede arbejder inden for. Det kan også afspejles i problematikken omkring 
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bedre harmonisering af momsregler i EU. EU-landene er klar over, at 27 forskellige nationale 

momssystemer er til hinde for en effektiv samhandel i EU197, men EU-landene er dog ikke villige til 

at gå på kompromis. Det ses især ud fra de forskellige momssatser, som EU siden indførslen af det 

indre marked har ønsket harmoniseret. Men mere end 20 år efter er dette endnu ikke lykkedes. 

Uoverensstemmelserne ses også ud fra, at de virksomheder, som er omfattet af en momsfritagelse, 

undtagelse eller en nedsat momssats, ikke ønsker en ændring, da de kan drage fordel af disse 

bestemmelser198.    

Det bekræfter, at EU’s mål om et momssystem baseret på oprindelsesprincippet er en utopi. Dette 

kan have haft en stor betydning for den manglende udvikling af det nuværende momssystem i den 

ønskede retning. På nuværende tidspunkt ses momssystemet at være komplekst, da EU har stræbet 

efter et urealistisk mål. Derfor har EU Kommissionen indset efter en evaluering af grønbogens 

høringssvar, at de må opgive oprindelsesprincippet som fremtidens momssystem. Da 

interesseparterne kun ønsker gradvise ændringer ses brugen af generel omvendt betalingspligt 

ligeledes at være urealistisk på nuværende tidspunkt. Det er en ulempe i forhold til bekæmpelsen af 

momskarruselsvig, da begge disse systemer vil sætte en endelig stopper for svigen.   

Man står derfor tilbage med, at løsningen til bekæmpelse af momskarruselsvig skal findes i 

nuværende momssystem, hvilket tilgodeser interesseparternes ønske. Det kan eventuelt ske ved at 

øge indsatsen mod et bedre samarbejde som EU Kommissionen startede på i 2003199.  Med de nye 

teknologiske midler, man har i dag, kan dette samarbejde nemmere føres ud i livet, da 

kommunikationen og deling af oplysninger er lettere tilgængeligt landene imellem. Der kan med 

fordel oprettes et forum over virksomhedernes og virksomhedsejernes momsrating foretaget af 

skattemyndighederne, som skal være tilgængeligt for alle medlemslandene. Det kan bevirke, at 

virksomhederne har lettere ved at vurdere deres handelspartnere og undgå at blive en del af en 

momskarrusel. 

 

                                                           
197 COM(2011) 851 af 6.12.2011 s. 3 
198 COM(2011) 851 af 6.12.2011 s. 4 
199 Rådets Forordning 1798/2003 af 7.10.2003 
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13 Delkonklusion 

Afregning af moms efter oprindelsesprincippet har været EU Kommissionens fortrukne metode ved 

realiseringen af det indre marked. Selvom det på daværende tidspunkt ikke har været muligt at få 

denne metode realiseret, har EU Kommissionen stadig været i den tro, at man skal tilbage til dette 

princip.  

Siden indførelsen af det indre marked er der dog ikke sket de store fremskridt med hensyn til EU 

Kommissionens ønske. Man er stadig i den situation, at afregningen af momsen sker i 

bestemmelseslandet, hvilket stadig er en afvigelse fra hovedreglen. Der fører imidlertid til det 

problem, at handlen mellem medlemslandene og indenlandske handler stadig ikke foregår på 

samme måde, hvilket er det der gør en momskarrusel mulig. Løbende har EU indført omvendt 

betalingspligt på flere transaktioner, hvilket både har medført at momssystemet bevæger sig 

længere væk fra det ønskede momssystem og tilmed har øget rammerne for momskarruselsvig.  

EU Kommissionen sætter derfor i 2010 momssystemet op til revision ved udgivelse af grønbogen 

om momsens fremtid, for at komme et skridt nærmere en endelig løsning. Her diskuteres blandt 

andet to veje, som endeligt kan eliminere momskarruselsvig og skaber harmoni mellem EU’s 

momssystem og de nationale momssystemer. EU kan vælge at følge bestemmelsesprincippet og 

indføre en generel omvendt betalingspligt eller gå tilbage til oprindelsesprincippet.  

Begge principper vil stoppe for momskarruselsvindelen, da konstruktionen ikke længere kan 

opretholdes inden for de to systemer. Fordelen ved at gå tilbage til oprindelsesprincippet er, at den 

følger princippet i de enkelte medlemslande, hvilket vil minimere aktørernes proces- og 

systemændringer. Problemet med oprindelsesprincippet er af den ikke kan gennemføres inden for 

en overskuelig fremtid. Hvis den indføres uden en bedre harmonisering af momssatserne, kan der 

forekomme en konkurrenceforvridning, som har konsekvenser for momsens neutralitet.  

Dette problem vil ikke være til stede ved en generel omvendt betalingspligt, da momsen skal betales 

af køberen efter de betingelser og satser der er gældende i køberens land. Ligeledes vil en overgang 

til en generel omvendt betalingspligt være omfattende for alle involverende parter, da de nationale 

momssystemer nu skal baseres på helt andre forudsætninger og vil muligvis føre til nye 

konsekvenser, såsom en større betalingspligt på svage led. Men efter de omfattende 

systemændringer skal virksomhederne ikke længere bruge ressourcer på en krævende kontrol og 
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frygten for momskarruseller vil blive elimineret. Det vil sige, at man på længere sigt vil opnå en 

økonomisk gevinst. 

Efter udtalelser fra interesseparterne når EU Kommissionen til den konklusion, at det er 

meningsløst at opretholde ønsket om oprindelsesprincippet, eftersom bestræbelsen af dette princip 

ikke har ført til noget fremskridt. Interesseparter ønsker ikke dette system, da det vil kræve mange 

ressourcer fra virksomhederne at tilpasse sig. Men interesseparterne ønsker heller ikke at omvendt 

betalingspligt skal blive generel, da den ligeledes vil have voldsomme økonomiske byrder for 

erhvervslivet. De mener, at løsninger skal findes inden for det nuværende momssystem. Med de nye 

teknologiske midler er det muligt at optimere samarbejdet mellem medlemslandene i EU samt 

udvide samarbejdet til 3. land, da momskarruselsvigen er muteret til også at foregå der. I fællesskab 

kan det blive muligt at finde nye metoder til bekæmpelse af momskarruselsvig. Eftersom EU 

Kommissionen har fraveget ønsket om oprindelsesprincippet er det derfor muligt for EU 

Kommissionen at se efter andre alternativer, de førhen har overset. 
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14 Konklusion 

Denne afhandling har haft til formål at analysere effekterne af omvendt betalingspligt som et middel 

mod momskarruselsvig. Dette er gjort på baggrund af gældende lovgivning og retningslinjer i 

Danmark og EU samt interviews med udvalgte interessenter. For at danne en forforståelse for 

afhandlingens problemformulering, er der blevet redegjort for det danske momssystem og EU’s 

indflydelse på den nationale lovgivning. Derefter bliver momskarrusellens konstruktion og formål 

beskrevet og hvilke tiltag der først er blevet benyttet til at eliminere momskarruselsvigen. Da 

tiltagene ikke har været tilstrækkelige, vælger EU at gøre brug af indenlandsk omvendt 

betalingspligt på særligt følsomme varer over for momskarruselsvig, som forsøg på at bekæmpe 

svigen fra en anden vinkel.  

Forskellen på de tidligere tiltag og indenlandsk omvendt betalingspligt er, at de tidligere tiltag 

løbende kræver flere ressourcer både hos virksomhederne og SKAT til kontrolprocedurer. SKAT 

bruger kontrollen til at finde de svindlende virksomheder, mens virksomhederne skal øge kontrollen 

af deres handelspartnere for ikke at blive en del af en momskarrusel. Tiltagene ligger dog inden for 

det nuværende momssystems rammer. Omvendt betalingspligt sætter derimod en stopper for 

momskarrusellen, men kun på de produkter loven er gældende for. Når den anvendes, skal parterne 

ikke længere bruge adskillelige ressourcer på løbende kontrol med hensyn til momskarruselsvig. 

Omvendt betalingspligt er i modsætning til de tidligere tiltag en afvigelse fra momsens hovedregel, 

da betalingsforpligtelsen rykkes fra sælger til køber. Dette skaber udfordringer for de påvirkede 

brancher.  

Gennem interviews med interessenter er der blevet opnået en forståelse af de pågældende 

udfordringer. Efter omvendt betalingspligt er blevet indført på mobiltelefoner mm. i juli 2014, er 

tele- og it-varevirksomhederne blevet ramt af adskillelige udfordringer. Udfordringerne udgøres 

blandt andet af system- og procedureændringer, og uforudsete konsekvenser, som har kostet 

virksomhederne mange ressourcer. Virksomhederne har desuden været ude for misforståelser 

omkring definitioner af de omfattede varer samt sælger og købers forpligtelser grundet det 

forsinkede styresignal. Derimod har metalskrotvirksomhederne en mere positiv indstilling til 

omvendt betalingspligt. De har haft en del af de samme udfordringer som ses i tele-og it-

varebranchen dog i en mindre grad. Det kan skyldes branchens størrelse samt den tidsmæssige 

forskel på de to ikrafttrædelsesdatoer for lovændringerne i de to brancher.  
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Loven bliver indført på metalskrot tilbage i 2012, hvorfor metalskrotvirksomhederne nu er over 

tilpasningsfasen. En anden forskel på de to brancher er købers status. Købere af metalskrot er store 

virksomheder, og derfor kan håndtere systemændringerne og betalingsforpligtelsen bedre. I tele- og 

it-varebranchen er køber i en del tilfælde mindre virksomheder, som ikke har nok ressourcer til at 

udføre systemændringer og afregne momsen uden væsentlige fejl. Det skyldes, at omvendt 

betalingspligt på mobiltelefoner mm. rammer bredere i forhold til omvendt betalingspligt på 

metalskrot, da næsten alle virksomheder køber mobiltelefoner mm. En anden konsekvens som 

endvidere har vist sig i tele- og it-varebranchen er, at der kan ske en konkurrenceforvridning 

mellem engrosvirksomheder og detailvirksomheder, samt virksomheder i udlandet. Det skyldes, at 

ikke alle forhandlere af tele- og it-varer er omfattet af loven, hvorfor at en køber kan handle hos 

eksempelvis en detailvirksomhed for at undgå loven. I metalskrotbranchen er der ingen forskel 

blandt virksomhederne. Loven kan derved ikke undgås, og der opstår ingen 

konkurrenceforvridning.  

Ifølge SKAT er omvendt betalingspligt indført i Danmark, da det har til formål at sætte en stopper 

for momskarruselsvig på de pågældende produkter. Fordelen er, at omvendt betalingspligt netop 

stopper svigen på det enkelte produkt. Men alle de interviewede interessenter påpeger at tendensen 

er, at svigen blot rykker over på andre produkter eller andre lande, som endnu ikke har indført 

omvendt betalingspligt. Det er også på baggrund af denne tendens, at skattemyndighederne i 

Danmark har følt sig nødsaget til at indføre omvendt betalingspligt på udvalgte varer, da man har 

erfaret at indførslen af omvendt betalingspligt i nabolandene rykker svigen mod Danmark. Det 

medfører, at brugen af omvendt betalingspligt spredes over på flere produkter, der løbende udføres 

momskarruselsvig med. Dette indikerer, at omvendt betalingspligt som middel mod 

momskarruselsvig, der bruges i dag, kun stopper symptomerne men ikke selve sygdommen.   

Grunden til at en momskarrusel kan køre rundt er disharmonien mellem indenlandske og 

internationale transaktioner, som muliggøre at svindleren kan oparbejde skyldig moms til sig selv. 

Disharmonien er opstået som følge af det indre marked. Her har man brugt omvendt betalingspligt 

på tværs af landegrænser, for at mindske konkurrenceforvridningen. Omvendt betalingspligt har 

spredt sig fra kun at være gældende på varer, til at være gældende på ydelser og ved handel med 3. 

lande. Dette har åbnet op for flere former for generationer af momskarruseller.  

For at skabe harmoni mellem nationale og internationale transaktioner, kan man enten ændre EU-

handlen til at fungere på baggrund af oprindelsesprincippet, eller indføre omvendt betalingspligt på 
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alle indenlandske transaktioner. Fordelen ved begge principper er, at det sætter en endelig stopper 

for momskarruselsvig. Ulempen ved oprindelsesprincippet er, at det kræver ens momssatser i 

medlemslandene, hvilket er en langvarig proces at få realiseret, da medlemslandene ikke kan blive 

enige. Ulempen ved brug af generel omvendt betalingspligt er, at betalingsforpligtelsen bliver 

spredt ud på mange mindre virksomheder, som kan have vanskeligheder ved at efterleve 

forpligtelsen. Det kræver ligeledes mange ressourcer fra SKAT’s side at kontrollere de små 

virksomheder. En overgang til en generel omvendt betalingspligt er ligeledes en tidskrævende 

proces, da det er en omfattende ændring som kræver testninger og analyser af de opnåede resultater, 

selvom tendensen i EU viser, at der er der momssystemet er på vej hen.  

Både interesseparterne og de interviewede virksomheder udtrykker, at der ønskes en løsning inden 

for det nuværende system, da de andre systemer ses uoverskuelige. Hvis dette ønske skal efterleves, 

må man vurdere hver branche for sig. Gennem interview med tele- og it-varevirksomhederne og 

metalskrotvirksomhederne, står det klart, at omvendt betalingspligt er mere funktionel i en lille 

branche som metalskrotbranchen, hvorimod tele- og it-varebranchen står med for mange 

udfordringer. En alternativ løsning til omvendt betalingspligt kan eventuelt være mere effektiv i de 

brancher, hvor man vurderer omvendt betalingspligt vil skabe flere ulemper for virksomhederne end 

fordele. Disse løsninger kan bedst findes ved højere grad af samarbejde mellem EU-landene og 

mellem skattemyndighederne og virksomhederne. 

Overstående bud på en løsning til bekæmpelse af momskarruseller, vil dog løbende kræve 

ressourcer, da det stadig vil være muligt at oprette en momskarrusel. For at undgå disse ressourcer 

kræver det en endelig eliminering. Til en endelig eliminering af momskarruseller må man tage fat i 

roden på problemet, hvilket er den manglende sammenhæng mellem de indenlandske og 

grænseoverskridende transaktioner i EU. En ideel løsning til bekæmpelse af momskarruseller vil 

derfor være en reform af det nuværende momssystem i stedet for brugen af frivillig omvendt 

betalingspligt på udvalgte produkter. 
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15 Perspektivering 

Frivillig omvendt betalingspligt som den bruges i dag, er ikke et effektivt og varigt middel mod alt 

momskarruselsvig. Som det er blevet konkluderet rykker frivillig omvendt betalingspligt blot 

svigen over på andre produkter og lande, som endnu ikke har indført loven.  De lande som har 

indført loven på de udvalgte varer i MSD artikel 199a, skal udarbejde en evalueringsrapport, der 

indeholder en vurdering af hvordan omvendt betalingspligt har fungeret i pågældende lande. På 

baggrund af disse rapporter, skal EU Kommissionen i 2018 fremstille en mulig løsning på 

problematikken om momskarruselsvig, og hvordan den fremover skal bekæmpes.  

EU Kommissionen kan gå i forskellige retninger efter 2018. Først og fremmest kan de vælge, at 

bibeholde den frivillige omvendte betalingspligt. Hvis det på baggrund af evalueringsrapporterne 

viser sig, at loven fungerer efter hensigt og fordele opvejer ulemperne, kan man overveje en 

vedvarende brug af den frivillige omvendte betalingspligt. Fordelene ligger i, at virksomhederne 

allerede har ændret deres systemer og procedurer, så de understøtter loven og dermed ikke behøver 

at gøre yderligere, hvis loven bliver vedvarende. Ulemperne lyder, at svigen stadig vil rykke over på 

andre varer og lande.  

For at modvirke denne problemstilling kan EU Kommissionen også vælge at udvide brugen af den 

frivillige omvendte betalingspligt. Spørgsmålet er herefter, hvor meget man skal udvide loven, før 

momskarruselsvig ikke har flere mulige varer at køre rundt med. Dette kan i sidste ende føre til det 

ekstreme, at omvendt betalingspligt bliver generel og der derved skabes et helt nyt momssystem. 

Tendensen viser en øget brug af omvendt betalingspligt. Først ved grænseoverskridende handler og 

dernæst til visse indenlandske transaktioner, så den generelle omvendte betalingspligt er ikke langt 

fra en realitet. I konklusionen beskrives fordele og ulemper ved dette system. Fordelen ligger i, at 

man ikke kan oprette momskarruseller, da der er harmoni mellem indenlandske og 

grænseoverskridende transaktioner. Ulemperne er, at betalingsforpligtelsen ligger i sidste led, 

hvilket kan skabe komplikationer og mulige nye svigmetoder.    

Et yderpunkt til en generel omvendt betalingspligt er et system baseret på oprindelsesprincippet. 

Fordelen ved dette er, at det forhindrer oprettelse af en momskarrusel. Hvis det lykkes at skabe en 

bedre harmonisering af momssatserne, kan dette system bliver en realitet. Men som det er nu, er det 

en langvarig proces og svær at nå til 2018 og på baggrund af høringssvar til grønbogen tyder det på, 

at det ikke længere er i interesse.    
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EU Kommissionen kan også på baggrund af evalueringsrapporterne vælge at blive i nuværende 

momssystem uden at forlænge brugen af omvendt betalingspligt. Fordelene ved dette valg er, at der 

er en mindre undtagelse at tage stilling til og det er dermed nemmere for virksomhederne at 

overholde reglerne. Ulemperne ved dette valg er, at virksomhederne igen står over for nye 

systemændringer, da de nu skal tilbage til de oprindelige systemer. Det kræver ligeledes, at man kan 

finde på alternative løsninger til bekæmpelse af momskarruselsvig. Et alternativ er, som nævnt i 

konklusionen, at vurdere hver branche for sig, for at finde de midler der bedst kan bekæmpe 

momskarruseller i de forskellige brancher. Som nævnt er der brancher, hvor omvendt betalingspligt 

ikke fører til så mange udfordringer, og derfor kan dette middel fortsat blive benyttet i disse 

brancher. I store brancher hvor omvendt betalingspligt kan medføre flere ulemper end fordele, kan 

man overveje andre metoder, hvilket eventuelt kan findes på baggrund af evalueringsrapporterne.  
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17 Bilag  

17.1 Bilag 1 
Artikel 199. Medlemsstaterne kan fastsætte, at den afgiftspligtige person er modtageren i følgende 

transaktioner 

a) bygningsarbejde, herunder reparation, rengøring, vedligeholdelse, ombygnings-og 

nedrivningsarbejde i forbindelse med fast ejendom samt aflevering af byggearbejde, der anses 

som leveringafvarerjf.artikel14,stk.3  

b) levering af personale til de under litra a) omhandlede aktiviteter  

c) levering af fast ejendom som omhandlet i artikel135, stk. 1, litra j) og k), hvis leverandøren har 

valgt at er lægge afgift for ydelsen i henhold til artikel 137  

d) levering af brugt materiale, også brugt materiale, som ikke kan genanvendes i uforandret stand, 

skrot, industriaffald og andet affald, genbrugsaffald, delvis forarbejdet affald og visse varer og 

ydelser opført i bilag VI  

e) levering af varer, som en afgiftspligtig person har stillet som garanti til fordel for en anden 

afgiftspligtig person med henblik på opfyldelse af denne garanti  

f) levering af varer efter afståelsen af ejendomsforbehold til en rettighedserhverver og dennes 

udøvelse af denne ret  

g) levering af fast ejendom, der bliver solgt af domsskyldneren som led i en tvangsauktion. 

 

Artikel 199a. Medlemsstaterne kan indtil den 31. december 2018 for en periode på mindst to år 

fastsætte, at den afgiftspligtige person er modtageren i følgende transaktioner:  

a) overdragelse af kvoter til udledning af drivhusgasser som defineret i artikel 3 i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med 

kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, som kan overdrages i henhold til artikel 12 i nævnte 

direktiv.  

b) overdragelse af andre enheder, som driftsledere kan benytte med henblik på overholdelse af 

nævnte direktiv.  
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c) levering af mobiltelefoner i deres egenskab af apparater, der er fremstillet eller tilpasset til 

anvendelse i forbindelse med et net med licens og benyttet på specifikke frekvenser, uanset om de 

har anden anvendelse eller ej.  

d) levering af integrerede kredsløbsanordninger såsom mikroprocessorer og centrale 

databehandlingsenheder i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter.  

e) levering af gas og elektricitet til en afgiftspligtig videreforhandler som defineret i artikel 38, stk. 

2.  

f) levering af gas-og elektricitetscertifikater.  

g) levering af teleydelser som defineret i artikel 24, stk. 2.  

h) levering af spillekonsoller, tablet-pc'er og bærbare computere  

i) levering af korn og industri afgrøder, herunder oliefrø og sukkerroer, der normalt ikke er beregnet 

til endeligt forbrug i uforarbejdet stand.  

j) levering af råmetal og halvfabrikata af metal, herunder ædelmetaller, som ikke på anden måde er 

omfattet af artikel 199, stk. 1, litra d), særordningerne vedrørende brugte genstande, 

kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter i henhold til artikel 311-343 eller særordningen for 

investeringsguld i henholdtilartikel344-356. 
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17.2 Bilag 2 
Interview med virksomhed 1: 

1. Hvilke tanker fik du, da du blev informeret om indførelsen af omvendt betalingspligt i 

metalskrotbranchen i 2012? Fuld forståelse, branchen har været ramt af mange varianter af 

momscirkus, svindel o.l. 

 

2. Havde I tid til at kunne omstille alle jeres systemer og procedure inden loven trådte i kraft? Det 

var anelse presset (mindre end 1 måned) men vi nåede det da 

 

3. Hvordan valgte i at ændre jeres systemer og procedure? På vareniveau – opdeling jf. SKAT’s 

styresignaler, som til gengæld var totalt uanvendelige, så vi selv måtte sætte dagsordenen (definitioner) 

 

4. Var det nemt at omstille sig til den nye lov og fungerer jeres procedure ordentligt nu? Ja, er det 

enkle svar 

 

5. Hvor store var de økonomiske og administrative konsekvenser? Ikke rigtig nogen, bortset fra en 

masse henvendelser fra vores kunder, som i starten stod temmelig uforstående overfor dette. Konklusion: 

Virkelig dårlig forberedelser, både fra SKAT og mange firmaer i branchen 

 

6. Har I oplevet nogen misforståelser med jeres kunder eller leverandører med hensyn til afregning 

af moms? Ganske mange, men relativt hurtig afklaring, generelt 

 

7. Har det været anskueligt hvilke former for metalskrot, der hører ind under loven? Som nævnt 

overfor har SKAT ikke gjort livet nemmere for os – brancheorganisationen har måtte indover som 

”mellemled” til  SKAT 

 

8. Har i haft problemer med hvordan moms på fragtomkostninger skal afregnes? Nej 

 

9. Hvor stort kendskab har I til momskarruseller i metalskrotbranchen? Som nævnt ovenfor, ganske 

stort 

 

10. Har i utilsigtet været indblandet i momskarruselsvig? Egentlig ikke, men de sidste 3 år inden RC 

blev indført, har vi godt nok haft mange besøg af SKAT for gennemgang af vores indkøbskanaler 

(leverandører) 

 

11. Tror du at momskarruseller er så udbredt et problem, som staten fremstiller det som? Absolut 

 

12. Mener I omvendt betalingspligt er en effektiv og varig løsning til problemet omkring 

momskarruseller? Ja, det stopper i hvert fald den del – men decideret svindel / kriminalitet 

(grænseoverskridende mv) gør det jo ikke noget ved 

 

13. Kunne der være andre metoder til at modvirke momskarruselsvig? Det er den generelle holdning (i 

hvert fald i EU) at dette middel er det bedste i den givne situation og det er svært at komme med bedre 

forslag på stående fod 
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Interview med virksomhed 2: 

1. Hvilke tanker fik du, da du blev informeret om indførelsen af omvendt betalingspligt i 

metalskrotbranchen i 2012? 

- 

2. Havde I tid til at kunne omstille alle jeres systemer og procedure inden loven trådte i kraft? 

- 

3. Hvordan valgte i at ændre jeres systemer og procedure? 

- 

4. Var det nemt at omstille sig til den nye lov og fungerer jeres procedure ordentligt nu? Vores 

procedurer fungere fint. 

5. Hvor store var de økonomiske og administrative konsekvenser? 

- 

6. Har I oplevet nogen misforståelser med jeres kunder eller leverandører med hensyn til afregning 

af moms? Der er stadig kunder, der aflevere skrot, der ikke ved at skrot er momsfrit 

7. Har det været anskueligt hvilke former for metalskrot, der hører ind under loven? Mig bekendt er 

det alle former for jern og metaller, der er momsfri 

8. Har i haft problemer med hvordan moms på fragtomkostninger skal afregnes? Nej 

9. Hvor stort kendskab har I til momskarruseller i metalskrotbranchen? Jeg er ikke bekendt med 

fænomenet. Det er jo heller ikke attraktivt, når der ikke er nogen momsgevinst. 

10. Har i utilsigtet været indblandet i momskarruselsvig? Nej 

11. Tror du at momskarruseller er så udbredt et problem, som staten fremstiller det som? Ikke 

indenfor skrotbranchen. 

12. Mener I omvendt betalingspligt er en effektiv og varig løsning til problemet omkring 

momskarruseller? Jeg synes den er god og effektiv. 

 

Interview med virksomhed 3: 

1. Hvilke tanker fik du, da du blev informeret om indførelsen af omvendt betalingspligt i 

metalskrotbranchen i 2012? Det var en god ide, som vi havde efterspurgt. 

 

2. Havde I tid til at kunne omstille alle jeres systemer og procedure inden loven trådte i kraft? Ja, det 

gik fint. 

 

3. Hvordan valgte i at ændre jeres systemer og procedure? Vort system var forberedt til det. 

 

4. Var det nemt at omstille sig til den nye lov og fungerer jeres procedure ordentligt nu? Ingen 

problemer. 

 

5. Hvor store var de økonomiske og administrative konsekvenser? Vi har ikke mærket det. 
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6. Har I oplevet nogen misforståelser med jeres kunder eller leverandører med hensyn til afregning 

af moms? Der har hersket nogen forvirring blandt kunderne. 

 

7. Har det været anskueligt hvilke former for metalskrot, der hører ind under loven? Ingen problem. 

 

8. Har i haft problemer med hvordan moms på fragtomkostninger skal afregnes? Ingen problem. 

 

9. Hvor stort kendskab har I til momskarruseller i metalskrotbranchen? Kun ”hear say” 

 

10. Har i utilsigtet været indblandet i momskarruselsvig? Nej. 

 

11. Tror du at momskarruseller er så udbredt et problem, som staten fremstiller det som? Det var det 

tidligere. 

 

12. Mener I omvendt betalingspligt er en effektiv og varig løsning til problemet omkring 

momskarruseller? Ja, det mener jeg. 

 

13. Kunne der være andre metoder til at modvirke momskarruselsvig? Det ved jeg ikke. 

 

Interview med virksomhed 4: 

Hej Yvonne/Jeanne. 

 

Tak for jeres henvendelse. 

 

Da det er min revisor der er specialist i lovgivning på området, og os der blot følger lovens ord og 

retninger, har jeg ikke andet end den basale nødvendige viden omkring området. 

 

Min indstilling omkring den omvendte moms er meget positiv! 

Tidligere var vi af og til i direkte konkurrence med virksomheder der var knap så seriøse omkring 

momsbetaling, hvilket var ret tydeligt ved tilbudsgivning. 

 

Ligeledes havde vi også ofte henvendelser fra folk der ønskede at sælge varer for store beløb ( ca. 1 

mill.. pr. læs, hvor vi klart havde fornemmelsen af at der var tale om en momskarrusel, og derfor 

krævede at det skulle betragtes som importvarer og derfor ikke udbetalte moms til dem men direkte til 

Skat. Behøver at nævne at det således ikke var interessant  

 

Vores erfaring på bl.a. det svenske marked er den samme. 
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17.3 Bilag 3 
 

CD 
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17.4 Bilag 4 
Interview med virksomhed 1: 

1. Hvilke tanker fik du, da du blev informeret om indførelsen af omvendt betalingspligt? At vi 

overordnet går den forkerte vej og at en styrket kontrol med udbetaling af negativ moms ville være lige 

så gavnlig.  

 

2. Har I haft tid til at kunne omstille alle jeres systemer og procedure inden loven trådte i kraft? Ja 

og nej – da der har været uklarheder omkring styresignalet så skal vi igang igen når styresignalet er 

endelig vedtaget for at foretage rettelser som tilretter produkt ændringerne. 

 

3. Hvordan har I valgt at ændre jeres systemer og procedure? 

 

a. Ændring af kunde katagorisering 

b. Ændring af varekatagorisering 

c. Ændirng af leverandørkatagorisering 

d. Ændre ERP logik for moms beregning 

e. Ændring af WEB shop understøttelse 

 

4. Har det været overskueligt at finde ud af hvilke vare, der hører ind under loven? Første styresignal 

var uklart og efterlod alt for store områder til egen fortolkning – dette problem bliver løst når det ny 

oplæg til styresignal bliver endeligt vedtaget. 

 

5. Har det nye udkast til styresignalet, som præciserer, hvilke varer der er omfattet af reglerne om 

omvendt betalingspligt, hjulpet? Ja – desværre er det kommet meget sent i forhold til idriftsættelses 

dato’en – dette burde have været afklaret inden. 

 

6. Hvor store har de økonomiske og administrative konsekvenser været? I runde tal har det kostet 0,5 

mio. DKK i timer til at sætte sig ind i ændringerne, tilretning af ERP system og stamdata samt ekstern 

rådgivning. 

 

7. Hvordan har tilpasningen fungeret indtil videre? Væsentlig bedre end forventet. 

 

8. Har I indtil videre oplevet nogen misforståelser med jeres kunder eller leverandører med hensyn 

til afregning af moms? 

 

a. Mindre kunder har i sagen natur søgt support hos deres største leverandøre for at være på linie 

med disse – i den proces har vi modtaget en del henvendelser fra vores kunder for råd og 

vejledning 

b. Større kunder som selvstændig har kunne forholde sig til tiltaget har vi har en upfront dialog 

med for at være på linie med hinanden. 

c. På vores leverandør side har vi oplevet en del forviring specielt omkring kreditnotaer men dette 

er i bedring. 

d. Overordnet er implementeringen gået mere smertefrit end vi havde forventet.  

 

9. Har i haft problemer med fakturering af fragtomkostninger? Ja dette er et issue vi stadig arbejder på 

at løse – grundliggende er det mere en sten i sko’en da det værdi mæssig er ubetydelige beløb. 
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10. Kender du til momskarruseller inden for jeres branche? Ja bevægelser med IT og telecom udstyr er 

desværre meget udbredt da værdi’en i forhold til volume er høj. 

 

11. Tror du at momskarruseller er så udbredt et problem, som staten fremstiller det som? Ja det mener 

vi er en korrekt fremstilling. 

 

12. Mener I at omvendt betalingspligt er en effektiv og varig løsning til problemet omkring 

momskarruseller? Nej det flytter bare problematikken til andre områder. 

 

13. Kunne der være andre metoder til at modvirke momskarruselsvig? styrket kontrol af udbetaling af 

negativ moms ville være mere effektiv. 

 

Interview med virksomhed 2: 

Hvilke tanker fik du, da du blev informeret om 

indførelsen af omvendt betalingspligt?   

At en inkompetent statslig myndighed nu igen 

skulle til at indføre et monster af en reform a la 

fedtafgift osv. indenfor et område man ikke har 

den ringeste kendskab til 

 

Næh, SKAT har jo ikke en gang kunnet få 

færdiggjort et styresignal før reglernes 

ikrafttræden.   

SKAT har endvidere nægtet at besvare en 

bindende forhåndsbesked om hvilke varer der er 

omfattet med henvisning til at ’der er tale om 

principielle forhold’ som skal forelægges 

Skatterådet’.  At bede om konkrete ja/nej svar på 

14 spørgsmål har ikke en pind med principielle 

forhold at gøre men udstiller blot SKATS dybe 

inkompetence. 

 

Hvordan har I valgt at ændre jeres systemer og 

procedure? 

Opsætning af koder og markering af varer IT 

system 

Hvor store har de økonomiske og administrative 

konsekvenser været? 

 

3 mand har brugt urimeligt lang tid på at 

identificere varer som muligvis kan være omfattet 

af reglerne.  Hertil kommer betydelige 

omkostninger til revisorbistand ifm. høringssvar, 

forhåndsbesked m.v. 

Vi har over 600.000 varer i vores varekatalog 

(reservedele til IT-udstyr) – prøv lige at få en 

menig mand til definere hvad ’et elektronisk 

integreret kredsløb” er ud fra hvad SKAT 

skriver…. 

 

 

 

Hvordan har tilpasningen fungeret indtil videre? 

 

Upåklageligt – i hvert fald for de varer som vi har 

markeret som værende omfattet. (Vi har et stærkt 

IT-system) 

 

Har I indtil videre oplevet nogen misforståelser 

med jeres kunder eller leverandører med hensyn til 

afregning af moms?  

Masser – da der ikke er klare og entydige regler så 

tolker alle reglerne på egen måde – og vi er lige så 

uenige med vores leverandører og kunder som de 
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er med os.  

 

Kender du til momskarruseller inden for jeres 

branche? 

Ja 

 

Tror du at momskarruseller er så udbredt et 

problem, som staten fremstiller det som?  

 

Nej 

 

Mener I at omvendt betalingspligt er en effektiv og 

varig løsning til problemet omkring 

momskarruseller? 

 

Nej – det flytter sig jo bare til andre varegrupper. 

 

Kunne der være andre metoder til at modvirke 

momskarruselsvig?  

 

Aner det ikke 
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17.5 Bilag 5 
Interview med ”Afdeling for Særlig Kontrol”: 

 

1. Hvor mange momskarruselsager ser i årligt? Er det muligt at kunne se antallet 5 år tilbage? Vi ser 

i omegnen af ca 140-150 sager vedr. momskarruselsvig årligt i Danmark. 

 

2. Hvor stor et antal omhandler svig med mobiltelefoner mm. (De sidste 5 år)? I lovforslaget vedr. 

indførslen af omvendt betalingspligt fremgår det meget tydeligt hvilken svig der ligger til grund for 

indførslen herunder såvel beløb som antal – 121 mio.? 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L47/20131_L47_som_fremsat.pdf 

 

3. Hvor stor et antal omhandler svig med metalskrot (De sidste 5 år)?  I lovforslaget vedr. omvendt 

betalingspligt for skrot fremgår det også hvilke tab der ligger til grund for behovet for omvendt 

betalingspligt.http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20111/lovforslag/L170/20111_L170_som_fremsat.pdf 

 

4. Hvor store beløb er det at statskassen mister ved momskarruselsvig på de to varegrupper? Se 

bemærkninger ovenfor 

 

5. Hvordan vil omvendt betalingspligt forhindre momskarruseller? Mekanismen i omvendt 

betalingspligt medfører at momshæftelsen overflyttes til de legale led af momskarrusellen. Derved 

forhindres det at der kan opbygges store momshæftelser i skraldespandsselskaber uden betalingsevne 

(kort fortalt) 

 

6. Har I allerede nu oplevet virksomheder, der ikke overholder eller har misforstået den nye lov 

vedrørende mobiltelefoner mm.? – både med hensyn til virksomheder, der har været i god tro og 

ond tro. Ikke mig bekendt men jeg har ikke et komplet overblik for SKAT. 

 

7. Har det samme været gældende efter indførelsen af omvendt betalingspligt for metalskrot? Ikke 

mig bekendt men jeg har ikke et komplet overblik for SKAT. 

 

8. Hvorfor er det at omvendt betalingspligt netop er indført på de udvalgte varegrupper? I 

beskrivelserne til loveforslagene fremgår SKATs bevæggrunde for at indfører den omvendte 

betalingspligt indenfor netop disse områder. – stor værdi, lille volumen.  

 

9. Hvorfor kan man ikke indføre omvendt betalingspligt på alle varer? Hvis man indfører omvendt 

betalingspligt på alle varer betyder det i realiteten at vi ville gå tilbage til den gamle omsætningsafgift 

”oms’en” som indførslen af moms afløste. Indfører man omvendt betalingspligt på alle varer fjerner man 

således hele grundlaget for momssystemet og det der var meningen med det. 

 

10. Hvorfor er det netop at indførelsen af omvendt betalingspligt for blandt andet mobiltelefoner 

finder sted nu? Se lovforslaget – kommer fra andre lande.  

 

11. Vil problemet med momskarruseller ikke rykke over på et andet produkt? Erfaringer viser os at 

svigen typisk vil flytte til et land hvori der ikke eksistere omvendt betalingspligt på den pågældende 

varegruppe. Samtidig opleves det også at svigen rykker til nye varegrupper, der så skal forsøges at 

kontrolleres. 

 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20131/lovforslag/L47/20131_L47_som_fremsat.pdf
http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20111/lovforslag/L170/20111_L170_som_fremsat.pdf
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12. Er der en varegruppe i øjeblikket, hvor momskarruselsvig er et stort problem? Vi ser en 

differentieret anvendelse af varegrupper blandt andet kød. 

 

13. Hvordan foregår kontrolprocessen af virksomheder under mistanke? Kontrollen i virksomheder 

som formodes at indgå i momskarruselsvig foregår efter vores ”normale” kontrolprocedurer – der 

eksistere ikke et særskilt regelsæt eller grundlag for disse kontroller og de kontrolbeføjelser der anvendes 

er de kontrolbeføjelser som SKAT har. 

 

14. Er i opmærksomme på eventuelle metoder man kan omgå eller misbruge loven på? – Er der for 

eksempel risiko for at privat forbrugere kan købe telefoner og bærbare ved at skaffe sig 

virksomheders navn og cvr nr. og bruge disse oplysninger som grundlag for et momsfrit køb.  

Dette spørgsmål kan jeg desværre ikke besvare da det ligger uden for mit arbejdsområde 

 

15. Der står i lovforslaget for metalskrot at statskassen i januar 2012 har mistet 22 mio. indtil videre. I 

hvilken periode er det? Jeg har desværre ikke den nøjagtige periode for opgørelsen af tabet, men jeg vil 

tror at der er tale om en periode på maksimalt et år, så dvs ca 2011 – jeg kan dog ikke citeres for det. 

Retningsgivende skal det siges at når der laves bemærkninger til lovforslag så er der typisk tale om 

kortere perioder der ligger umiddelbart op til lovforslaget ellers ville vi ”normalt” anfører hvis perioden 

er længere eller deler sig over flere år. 

 

16. Har man kunne mærke en positiv effekt efter loven om omvendt betalingspligt for metalskrot er 

trådt i kraft? – hvad er antallet af sager samt tabt beløb efter 2012? Efter indførslen af omvendt 

betalingspligt på området så har vi mig bekendt ikke konstateret flere tabsgivende momskarruseller på 

disse varegrupper. 

 

17. Vi har haft svært ved at finde konkrete sager inde på SKAT’s hjemmeside omhandlende 

momskarruselsvig. Findes der en anden side, hvor man kan læse om sagerne, eller bliver alle ikke 

offentliggjort? Det er desværre ikke alle sager der bliver offentliggjort men et godt sted og søge er 

www.afgoerelsesdatabasen.dk 

 

Interview med SKAT: 

1. Hvad var grundideen bag indførelsen af omvendt betalingspligt for mobiltelefoner og andre 

elektroniske apparater? Hele formålet er at stoppe momskarruselsvig med de pågældende produkter. 

 

2. Hvorfor er det netop at indførelsen af omvendt betalingspligt for blandt andet mobiltelefoner 

finder sted nu? Det er fordi, at EU ved RÅDETS DIREKTIV 2013/43/EU af 22. juli 2013 har givet 

medlemslandende mulighed for at indføre reglerne. 

 

3. Hvordan vil omvendt betalingspligt forhindre momskarruseller? Se lovforslaget afsnit 2.2. 

 

4. Er momskarruseller et stort problem i Danmark med hensyn til handel med elektroniske 

produkter? Se lovforslaget afsnit 2.2. 

 

5. Hvor mange sager ser i årligt og hvor store beløb er det at statskassen mister? Se lovforslaget afsnit 

2.2. 

 

6. Vi har læst i høringssvarene at der er mange virksomheder, som er bekymrede for de 

administrative og økonomiske byrder, som loven vil medføre. Hvilke overvejelser har der været 

http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/
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omkring dette ved implementering af den nye lov? Se udvalgsarbejdet i forbindelse med 

behandlingen af lovforslaget – herunder høringssvar og Skatteministeriets svar til disse. 

 

7. Har I allerede nu oplevet virksomheder, der ikke overholder den nye lov? – både med hensyn til 

virksomheder, der har været i god tro og ond tro. Vi har mig bekendt endnu ingen erfaringer med 

virksomheder, der ikke overholder reglerne om omvendt betalingspligt – det er for tidligt. 

 

8. I har udsendt et styresignal omkring præcisering af hvilke varer, der er omfattet af loven. 

Hvordan kan det være, at det først kom ud efter lovens ikrafttrædelse? I England, Tyskland og 

Holland har reglerne været gældende i nogle år, og ved behandlingen af lovforslaget var man af den 

opfattelse, at der ikke herskede større tvivl om fortolkningen af reglerne, samt at eventuel tvivl ville 

kunne afklares ved at se til de andre landes erfaringer. Efter lovens ikrafttrædelse viste det sig imidlertid 

ikke at være tilstrækkeligt.  

 

9. Elektronik ændre sig hele tiden. Hvordan vil man sikre sig at et pågældende produkt hører ind 

under loven? Som angivet i styresignalet er listerne over produkterne ikke udtømmende. 

 

10. Kan der opstå en konkurrenceforvridning mellem virksomheder der er omfattet af loven og dem 

der ikke er? Det kan muligvis være nemmere for en køber at købe fra en virksomhed, der ikke er 

omfattet af loven, da de dermed ikke behøver at sætte sig ind i den nye lov eller at blive 

momsregistreret. Dette kan være en fordel for ikke-registrerede virksomheder såsom tandlæger. 

Det ligger vist ikke inden for SKATs kompetenceområde at vurdere dette. 

 

11. Det er ikke første gang der er blevet indført omvendt betalingspligt i Danmark. Det gælder blandt 

andet også ved handler med metalskrot og guld. Hvorfor lige på disse varer? Så vidt jeg husker er 

det ligeledes for at modvirke momssvig. Svaret vil dog kunne findes i forarbejderne til lovændringerne. 

 

12. Vil problemet med momskarruseller ikke rykker over på et andet produkt? Det er muligt. 

 

13. Hvorfor kan man ikke indføre omvendt betalingspligt på alle varer? Momsloven er indført med 

baggrund i EU's momssystemdirektiv, som Danmark er bundet af. Omvendt betalingspligt på hver enkelt 

vare kan derfor som udgangspunkt kun gennemføres efter EU's forudgående accept. 

 

14. Har man kunne se en positiv effekt ved at indføre omvendt betalingspligt i for eksempel 

metalskrotbranchen? Det kan jeg ikke svare på – prøv SKATs særlige kontrolenhed   

 

15. Har I efterfølgende oplevet sager, omhandlende momssvig i metalskrotbranchen? – både med 

hensyn til virksomheder, der har været i god tro og ond tro. Det kan jeg ikke svare på – prøv SKATs 

særlige kontrolenhed 

 

16. Har du haft nogen overvejelser omkring misbrug eller omgåelse af loven om omvendt 

betalingspligt? – Vil for eksempel privatforbrugere kunne købe telefoner og bærbare ved at skaffe 

virksomheders navn og cvr nr. og bruge disse oplysninger som grundlag for et momsfrit køb. Det 

hører vist nærmere under straffeloven, hvis man udgiver sig for at være en anden vha. falske dokumenter 

o.lign. 

 

17. Synes du at omvendt betalingspligt er en effektiv og varig metode til at bekæmpe 

momskarruselsvig eller kunne der være andre metoder? Det er en meget effektiv metode – ingen 

tvivl om det. 
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17.6 Bilag 6 
Hej X 

I forbindelse med din besvarelse af vores spørgeskema vedrørende omvendt betalingspligt, vil vi 

gerne have bekræftet om vi må nævne dit navn og virksomhedens navn når vi redegøre for din 

besvarelse i vores afhandling eller om i vil være anonyme? 

Med Venlig hilsen  

Yvonne Nygaard og Jeanne Nielsen  

Hej Yvonne og Jeanne. 

 

I må naturligvis gerne anvende vores navn i forbindelse med det korte svar jeg gav jer i forb. med 

opgave. 

 

Fortsat god dag. 

 

Med venlig hilsen / Best regards / Med vänliga hälsningar 

Gendan 

 

I må godt nævne os ved navn.  

 

Med venlig hilsen 

Kolding Skrothandel ApS 

Hej  

Det er helt OK. 

Med venlig hilsen / Best regards 

H.J Hansen 

Det må I gerne nævne. 

Med venlig hilsen / Mit freundlichem Gruß / Best regards 

TSR Danmark 

Hej 



Side 139 af 139 
 

Det må i godt 

Med venlig hilsen / Best regards 

ALSO 

Hej med jer 

Det er helt ok at nævne navn + virksomhed. 

Håber det går godt med jeres projekt. 

Hilsen 

TDC 

Nævn du bare firmanavn mv. så længe du ikke tager mig til indtægt for noget jeg ikke har sagt 

Med venlig hilsen 

EET Group 

  

 


