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EXECUT IV E  S UMMA R Y  

The objective of this thesis is to identify the issues in the current VAT system in the European 

Union. The identified issues concern VAT fraud and the complexity of the VAT system. As the 

European Commission want to combat these issues, they have published an action plan containing 

concrete options. 

First, the individual options are described and analysed in relation to the changes they each 

contribute in order to solve the issues. Moreover, the five options are evaluated according to eight 

evaluation criteria, which later serve as input to a comparison of the different options. 

Moreover, the thesis analyse how the options affect seven different areas which cover the 

following: VAT fraud; cost and cash flow for member states; cost and cash flow for businesses; and 

the internal market perspective and the macroeconomic forecast. 

Further, the seven areas mentioned above are compared to create a foundation for the selection of 

the option that works best in order to meet the outlined issues.  

Finally, the thesis investigates if an alternative VAT collection method will have an effect on the 

fight against the identified issues.  

Based on the analysis, it can be concluded that option 2 meets and has the biggest effect on the 

identified issues. The essence of option 2 is that the taxation follows the flow of goods. By 

implementing this option, the following improvements are expected: a reduction of VAT fraud; an 

increase in the cash flow for member states; and a reduction of the compliance costs for 

businesses.  
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1.  INDL ED NING  

Merværdiafgiftspligten, også kaldet moms, er den generelle afgift på leveringer af varer og 

tjenesteydelser - som strækker sig over produktionsprocessen og distributionsprocessen. 

Merværdiafgiftspligten er en stor indtægtskilde for EU.  

Det nuværende momssystem er stadig baseret på det traditionelle momssystem som blev etableret 

i 1967. Behovet for at afskaffe grænserne mellem medlemsstaterne i 1993 gjorde det nødvendigt at 

genevaluere måden at beskatte grænseoverskridende handler. Målet var, at beskatningen af 

varerne skulle se i oprindelsesmedlemsstaten - så de samme betingelser vil være gældende som 

ved national handel.  Ligeledes skulle dette også danne et fællesskab for handel medlemsstaterne 

imellem. 

I de senere år har momssystemet dog ikke været i stand til at følge udviklingen i den globale 

økonomi og hertil mulighederne for nye teknologier. Kommissæren for økonomiske og finansielle 

anliggender Pierre Moscovici udtaler i en pressemeddelelse:  

”Moms er et stort afgiftsprovenue for EU-medlemsstaterne. Alligevel er momskløften kolossal: Der 

mangler 170 mia. EUR momsindtægter i forhold til, hvad der burde være. Det er et enormt 

indtægtstab - penge, der kunne være brugt på at skabe vækst og beskæftigelse. Det er på tide at få 

opkrævet disse beløb.”1 

Efter Pierre Moscovici udtalte dette, offentliggjorde EU-Kommissionen en Action Plan.2 Denne 

Action plan er startskuddet til en ændring af det nuværende momssystem. I den offentliggjorte 

Action Plan er der identificeret to generelle problemstillinger: Momssvig og kompleksiteten af det 

nuværende momssystem.   

                                                           

1 (EU-Kommissionen, 2016), linje 32-35, side 1 
2 (EU-Kommissionen, 2016) 
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2.  MET O DE  

2.1 PROBLEMFORMULERING 

I henhold til de to ovenstående problemstillinger der er identificeret af EU-Kommissionen i deres 

Action Plan, så vil hovedspørgsmålet for denne afhandling være: 

 

Kan EU-Kommissionens Action Plan skabe et mere robust og svigsikkert momssystem i EU og findes 

der andre metoder? 

 

2.1.1 UNDERSPØRGSMÅL 

Til at besvare ovenstående hovedspørgsmål er der her, udarbejdet tre underspørgsmål: 

1) Hvilke problemer er der i det nuværende momssystem? 

 

2) Imødekommer EU-Kommissionens Action Plan de identificerede problemstillinger? 

 

3) Hvilke andre alternative løsningsmuligheder kan benyttes for at imødekomme 

problemstillingerne? 
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2.2 JURIDISK METODE 

2.2.1 JURIDISK METODE 

Afhandlingen har en teoretisk indfaldsvinkel til den anførte problemstilling, hvortil afhandlingen er 

fundamenteret på baggrund af den traditionelle retsdogmatiske metode. Den traditionelle 

retsdogmatiske metode har til hensigt at synliggøre den gældende ret – dette vil gøres gennem en 

komparativ analyse. 

For at kunne imødekomme en valid konklusion i henhold til den overordnede problemstilling, 

benyttes komparativ ret i forlængelse af den retsdogmatiske ret. 

2.2.2 RETSDOGMATIK 

Eftersom hensigten med denne afhandling er at fastlægge den nuværende, og gældende, ret i  

momsloven i EU, benyttes den retsdogmatiske metode. Den retsdogmatiske metode er en del af 

retsvidenskaben. Formålet ved at benytte den retsdogmatiske metode er, at skille den gældende 

ret fra eventuelle retskilder. Ved at benytte retsdogmatisk analyse, udarbejdes en beskrivelse, 

systematisering og fortolkning af retskilderne for at konkludere retssætningen af gyldig ret.3  

For at udarbejde en analyse på baggrund af den anførte problemstilling er der behov for at 

gennemgå den danske momslov og ændringsforslag i henhold til det nye momssystem som er 

under udarbejdelse i EU-Kommissionen. Ved gennemgangen at disse, er det muligt at finde 

forskelle samt eventuelle ligheder. Hertil vil der opsættes nogle eksemplificeringer, i form af 

illustrationer, der er med til at danne et løbende overblik samt at simplificere forståelsen.  

I forlængelse heraf, i henhold til overordnede problemstilling, bliver der taget udgangspunkt i de 

lege lata.4 Det udtrykkes som konsensusresultat af de endelige resultater en given juridisk instans 

vil komme frem til ved benyttelse af retskilder samt retsdogmatisk analyse. Afhandlingen er herved 

en statisk fremstilling af den gældende ret samt offentlig tilgængelig information omhandlende det 

nye momssystem. 

                                                           

3 (Tvarnø & Nielsen, 2017) side 29 
4 (Tvarnø & Nielsen, 2017) side 30 
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2.2.3 KOMPARATIV RET 

Eftersom formålet med denne afhandling ligeledes er at sammenholde det nuværende, og 

gældende momssystem i EU med det kommende nye momssystem i EU, så er det nødvendigt at 

benytte en komparativ analyse. Hensigten med at sammenholde de to momssystemer med 

hinanden er at øge forståelsen for, hvorfor og hvad der ændres samt om det nye momssystem løser 

de opstillede problemstillinger der har dannet grundlag for en fornyelse af det nuværende system. 

Ved at sammenligne det nuværende og det kommende momssystem i EU, så er der ikke decideret 

tale om en direkte brug af komparativ analyse, da der ved en komparativ analyse sammenlignes to 

forskellige retssystemer.  

I denne afhandling er det ikke to forskellige retssystemer der sammenlignes. Formålet med at 

benytte komparativ ret er, at sammenligne forskellige typer at retssystemer ud fra en analytisk 

metode eller Ländeberichtmetoden.5 Metoden, den komparative ret, anvendes for at sammenligne 

den gældende momsret i EU med de nye løsningsforslag til et mere robust og svigsikkert 

momssystem, under udarbejdelse af EU-Kommissionen. 

Den analytiske metode har til hensigt at sammenholde forskellige retssystemer. Mere specifikt at 

sammenligne to eller flere retssystemer til en given specifik problemstilling, der gør at analysen kan 

foretages. Herefter kan forskellene mellem de valgte retssystemer identificeres.6 

Ländeberichtmetoden beror på at sammenholde retssystemer som har et større omfang end den 

specifikke, hvor man hvert enkelt retssystem redegøres og dernæst foretages en generel 

sammenholdning. Ved at redegøre de enkelte retssystemer dannes der et klart billede af de givne 

retssystemer. 

I denne afhandling foretages der en generel redegørelse for det nuværende momssystem i EU og 

det kommende nye momssystem, som er under udarbejdelse af EU-Kommissionen, for at klargøre 

forskelle samt relationer, de to retssystemer imellem. Som benævnt ovenfor, så er 

Länderberichtmetoden er særdeles egnet til den generelle sammenholdning, som danner grundlag i 

redegørelser, hvilket bevirker til at dette vil være en metode der benyttes i denne afhandling. I 

                                                           

5 (Lando, 2004) S. 188, afsnit 2.310 
6 (Lando, 2004) S. 189, afsnit 2.310 
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henhold til den analytiske metode, som nævnt ovenfor, så benyttes den til at sammenholde 

specifikke problemstillinger, hvilket i denne afhandling er givet ved forskellige opstillede 

løsningsforslag. Derved benyttes den analytiske metode i denne afhandling. 

Udover disse to metoder skal den komparative analyse enten bero på en dynamisk eller statisk 

fremstilling.7 Ved dynamisk fremstilling analyseres der hvordan et givent område har udviklet sig op 

gennem tiden – altså en historisk fremstilling. 8 Ved statisk fremstilling analyseres et emne som det 

er nu. Dette er relevant, og værd at foretrække, i forhold til en analyse af det nuværende 

momssystem. Ligeledes er dette også relevant i forhold til en analyse af det nye momssystem. 9 

I den analytiske del af denne afhandling vil der primært gøres brug af den statiske fremstilling, da 

der blandt redegøres for hvordan retsreglerne er i det nuværende momssystem. Desuden benyttes 

dynamisk fremstilling for eksempel til at redegøre for forskellene i det nuværende- og det nye 

momssystem. 

2.3 KILDER OG KILDEKRITIK 

I den analytiske del af afhandlingen er der benyttet lovgivning og offentliggjorte dokumenter og 

artikler fra EU-Kommissionen, hvilket anses for værende sekundært data. I henhold til faglitterære 

kilder, så antages det at disse faglitterære tekster er skrevet med stor troværdighed. Det skyldes at 

forfatterne af de faglitterære kilder anses som troværdige ved publiceringen af de faglitterære 

værker.  

Ligeledes benyttes der også rapporter og kommentarer fra revisionsvirksomheder, herunder 

specielt EY og Deloitte. Rapporter samt kommentarer der er publiceret af en revisionsvirksomhed 

skal man være opmærksom på. Det skyldes at materialet kan være farvet, da en 

revisionsvirksomhed driver forretning med profit for øje og herved kan beskrivelsen af en given ting 

være udarbejdet med et muligt fremtidigt salg i henhold til kundens opfattelse af materialet og dets 

udformning. 

                                                           

7 (Lando, 2004) S. 189, afsnit 2.311 
8 (Lando, 2004) S. 189, afsnit 2.311 
9 (Lando, 2004) S. 189, afsnit 2.311 
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2.4 VALIDITET OG RELIABILITET 

Validitet angiver gyldigheden og forholdet mellem problemformuleringen, den indsamlede empiri 

og konklusionen. Ligeledes vurderer validiteten om afhandlingen er udarbejdet på baggrund af 

pålidelig empiri.10 Reliabilitet angiver nøjagtigheden i forhold til indsamling af empiri og 

behandlingen heraf. Her ses der på om empirien er pålidelig. Des større sammenligning der er 

mellem flere forskellige kilder, des større er reliabiliteten.11 

Denne afhandling er baseret på sekundært data, hvortil der opstår et problem i forhold til 

reliabiliteten og ligeledes validiteten. Dette skyldes, at sekundært data er udarbejdet til andre 

formål end denne afhandling og da de sekundære data ikke er udarbejdet specifikt til denne 

afhandling, hvilket kan have indflydelse på afhandlingens reliabilitet. Ligeledes kan der være data 

der er anvendt, som der ikke har været mulige at undersøge hvordan data er indsamlet eller 

udarbejdet. For at reducere den misvisende indflydelse som sekundære data kan have på 

afhandlingen som helhed, er der set meget kritisk på kilder af sekundær karakter.12 

2.5 AFGRÆNSNING 

I denne afhandling afgrænses der til, kun at kigge på medlemsstater i EU og ikke lande uden for EU. 

Ligeledes afgrænses der fra at undersøge, analysere og vurdere løsningsforslagene for hver enkelt 

medlemsstat, men for EU som en samlet enhed. Ydermere afgrænses der fra at belyse politiske 

ændringer i hele afhandlingen.  

Dernæst afgrænses der til kun at inddrage MTIC som en del af svindelen i EU. Dertil afgrænses der 

til kun at berøre det nuværende momssystem i dét omfang som løsningsforslagene berører - det vil 

sige, at afhandlingen afholder sig fra at inddrage andre aspekter af det nuværende momssystem, 

der ikke er nævnt eller har en direkte sammenhæng med løsningsforslagene.  

Yderligere afgrænses der til at benytte empiri der er publiceret op til d. 13. maj 2018. Ydermere 

afgrænses der til kun at benytte empiri skrevet på dansk eller engelsk. 

                                                           

10 (Hvad vil du vide?, 2018) 
11 (Hvad vil du vide?, 2018) 
12 (Olsen & Pedersen, 2014) 
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3.  R ET S KIL DER  

EU-retskilder er opbygget som et hierarki, der er opdelt i et primært fællesskab og et sekundært 

fællesskab.13 Det primære fællesskab består af de grundlæggende retskilder, som omhandler EF-

traktaten og hertil EU-traktaten, som henholdsvis blev implementeret i 1958 og 1993.14 Disse 

traktater indeholder de grundlæggende retskilder.  

De sekundære retskilder i fællesskabet består af fem retsakter15: Forordninger; Direktiver; 

Afgørelser; Henstillinger; og Udtalelser. 

Forordninger skal fuldt ud overholdes af dem som disse vedrører - herunder medlemsstater, 

privatpersoner, EU-institutioner med videre. Ligeledes er disse forordninger gældende i alle 

medlemsstater og de behøver ikke nødvendigvis at gennemføres i national lov. Forordningerne 

sikrer at EU-retten anvendes ligeligt medlemsstaterne imellem. 

Direktiver er ligeledes bindende for hver medlemsstat som et givent direktiv rettes mod - hertil kan 

medlemsstaten selv bestemme form og midlerne for implementeringen af direktivet.16  Den 

nationale lov skal vedtage en gennemførelsesforanstaltning, der gør at lovgivningen tilpasses 

direktivets tilskrivning. 

Afgørelser er ligeledes bindende. Når en afgørelse er afgivet til en medlemsstat, en fysisk eller 

juridisk person, er det kun bindende for modtageren af afgørelsen. 

Henstillinger samt udtalelser giver ej modtageren nogen pligter og rettigheder. Henstillinger og 

udtalelser skal bruges som en vejledning i forhold til fortolkning af EU-retten. 

  

                                                           

13 (Europa-Parlamentet, 2018) 
14 (Europa-Parlamentet, 2018) 
15 (Europa-Parlamentet, 2018) 
16 (Europa-Parlamentet, 2018) 
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4.  BEGR EBS A FKL A R ING  

Merværdiafgiftspligten Moms og VAT 

CTP - Certified Taxable Person Certified Taxable Person er et nyt koncept, som bliver 

en del af det nye momssystem. Dette finder kun 

anvendelse på skattepligtige personer, som er betroet 

af skatteadministrationen og ikke den endelige 

forbruger. Dette danner en ny kategori af 

skattepligtige personer, som kan drage fordel af 

bestemte simplifikationer.17 

VIES VIES, momsinformationsudvekslingssystemet, er et 

system der hjælper de nationale skattemyndigheder til 

at sikre, at virksomhederne følger momsdirektivet. Det 

bruges til at kontrollere momsnumre for virksomheder 

der er registreret i EU. Når man giver en forespørgsel 

på et momsnummer, så sender VIES en efterspørgsel 

til medlemsstaten, hvor den handlende virksomhed 

har fast driftssted, for at se om virksomheden er 

registreret dér.18 

Ikke-etableret virksomheder En ikke-etableret virksomhed refererer til en 

virksomhed der ikke er hjemmehørende i en bestemt 

medlemsstat. 

Leverancer af varer Leverancer af varer betyder, at ved overdragelsen af 

varer medfølger også ejendomsretten over materielle 

aktiv, som ejer.19 

Leverancer af tjenesteydelser Leverancer af tjenesteydelser er enhver transaktion, 

der ikke udgør levering af varer.20 

Momsrefusion Hvis virksomheder har betalt moms af 

virksomhedsaktiviteter i en medlemsstat, hvor 

virksomheden ikke er etableret, så har de mulighed for 

at på den betalte moms tilbage.21 

Momskompensation Momskompensation vedrører almennyttige og 

velgørende foreninger. Disse kan ansøge om 

momskompensation for udgifter der vedrører 

                                                           

17 (Deloitte, 2017) 
18 (Europa-Kommissionen, u.d.) 
19 (Europa-Kommissionen, 2006) 
20 (Europa-Kommissionen, 2006) 
21 (europa.eu, 2018) 
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købsmoms som berører foreningens momsfrie 

almenvelgørende aktiviteter.22 

Due Diligence Due Dilligence består af undersøgelser der foretages af 

en køber, der overvejer at overtage en virksomhed. 

Denne undersøgelse skal give køberen et indblik i 

virksomhedens forhold.23 

Trekantshandel ”En trekantshandel opstår, når varer sendes direkte fra 

en leverandør i ét EU-land til den endelige køber i et 

andet EU-land efter instruktion af en mellemhandler, 

der bor i et tredje EU-land.”24 En trekantshandel består 

af tre parter. 

OECD Organization for Economic Cooperation and 

Development hovedformål er, at indsamle og hertil 

publicere økonomisk statistik - herunder landenes 

politik samt økonomiske og sociale aspekter.25  

OSS (One Stop Shop) D. 1. januar 2015 blev One Stop Shop indført. Normalt 

skal en virksomhed momsregistreres i alle de lande 

hvor de sælger varer eller tjenesteydelser. Ved brug af 

One Stop Shop skal virksomhederne kun 

momsregistreres i ét land og hertil indberette- og 

betale moms dér.26 

MOSS Mini One Stop Shop kan du levere tjenesteydelser i 

medlemsstaterne, uden at lade sig registrer i hver 

enkelt medlemsstat. Dette er kun gældende hvis 

virksomheden yder 

telekommunikationsserviceydelser, tv- og 

radioserviceydelser, og serviceydelser der leveres 

elektronisk.27 

B2B B2B er transaktioner mellem én virksomhed og en 

anden virksomhed.28 

B2C B2C er transaktioner mellem en virksomhed og en 

forbruger.29 

                                                           

22 (SKAT, 2018) 
23 (DELACOUR, 2018) 
24 (SKAT, 2012), linje 2-4. 
25 (Sørensen, Bernth, & Brüchner, 2018) 
26 (SKAT, 2018) 
27 (Dit Eurpopa, 2018) 
28 (Dietrich, 2017) 
29 (Business2Consumer, 2017) 
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B2G B2G er transaktioner mellem en virksomhed og en 

regering.30 

SMV 1 Små og mellemstore virksomheder. Disse 

virksomheder defineres ved en:  

• Omsætning på mindre en 50 millioner euro 

• Mindre en 250 medarbejdere 

• Én momsregistrering i den etablerede 

medlemsstat 

SMV 2 Små og mellemstore virksomheder. Disse 

virksomheder defineres ved en: 

• Omsætning på mindre en 50 millioner euro 

• Mindre en 250 medarbejdere 

• Mellem to og seks momsregistreringer i 

medlemsstaterne 

Store virksomheder Store virksomheder defineres ved en: 

• Omsætning på mere end 50 millioner euro 

• Mere en 250 medarbejdere 

• Er momsregistreret i mere end seks 

medlemsstater 

Compliance Compliance betyder, at overholde krav der er givet 

ved love, bestemmelser, standarder, normer, og 

regler.31 

SEPA Single Euro Payments Area 

                                                           

30 (Øllgaard, 2016) 
31 (Deloitte, 2014) 
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5.  GR UNDL Æ GGENDE V I D EN:  MO MS  O G 
E U  

5.1 MOMS HISTORISK SET 

Moms er en indirekte skat, hvor den endelige forbruger bliver beskattet og det er langt fra en ny 

opfindelse. Forløberen for moms har rødder helt tilbage til romertiden, hvor varer solgt på 

markeder eller auktioner blev pålagt en salgsafgift. Dette system blev ført videre til Egypten, 

Frankrig og Spanien. Disse omsætningsafgifter blev i det 18. og 19. århundrede afløst af direkte 

skatter, da man med disse kunne tage højde for borgernes økonomiske situation og evne til at 

betale skatter. I nyere tid er omsætningsafgifter ofte blevet benyttet efter kriser og krige. Den 

ekstra indtægt har været med til at finansiere genopbyggelsen af lande efter første og anden 

verdenskrig. I 1960´erne blev omsætningsafgifter indført i flere europæiske lande, hvor man 

nærmede sig det merværdiafgiftssystem man kender i dag.32 

Det første merværdiafgiftssystem blev indført i 1954 af Frankrig og i 1957 blev det Europæiske 

Økonomiske Fælleskab (EØF) stiftet, hvilket fik flere andre vesteuropæiske lande til at overveje 

indførelsen af et merværdiafgiftssystem. Af de 6 medlemsstater i EF var det kun Frankrig der 

benyttede sig af et merværdiafgiftssystem, da Rom-traktaten blev vedtaget i 1957. De andre 

medlemsstater benyttede sig derimod af kumulative afgifter. Da der i denne traktat blev vedtaget 

at der skulle skabes et fælles marked i EF, hvor der handles på lige vilkår over landegrænser. Der 

skulle ikke være forskel på om man handlede på ens eget nationale markedet eller om man 

handlede med en anden medlemsstat. Der skulle dermed ikke være nogen handelsbarrierer 

landende imellem, hvor der er fri bevægelighed af varer og tjenesteydelser. Derfor var det vigtigt at 

harmonisere de indirekte skatter, da disse jo påvirker prisen på den enkelte vare eller 

tjenesteydelse.33 

                                                           

32 (Jensen, 2004), side 37 
33 (Jensen, 2004), side 38 
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Harmoniseringen af omsætningsafgifterne blev implementeret via to direktiver, Rådets første 

direktiv 67/227/EØF af 11. april 1967 og Rådets andet direktiv 67/228/EØF af 11. april 1967. Det 

første direktiv var med til at oprette det fælles marked og skabe fri bevægelighed. Direktivet 

pålagde medlemsstaterne at oprette et fælles merværdiafgiftssystem senest 1. januar 1970. Det 

andet direktiv fastlagde strukturen og mere specifikke regler. Dermed var det første harmoniserede 

europæiske momssystem en realitet. Men i praksis virkede harmoniseringen ikke som planlagt. Det 

skyldes at de enkelte medlemsstater havde mulighed for at lave nationale regler på 

merværdiafgiftsværdiområdet. Det resulterede i ni forskellige merværdiafgiftssystemer i stedet for 

ét fælles. Dermed opstod der stadig problemer i samhandlen på tværs af landegrænser, da der 

stadig var mulighed for dobbeltbeskatning eller ingen beskatning grundet de forskellige nationale 

regler på området.34 

Rådsafgørelsen af 21. april 1970 (70/34) gav yderligere behov for harmonisering, da 

medlemsstaterne nu skulle betale til fælleskabet via det beskatningsgrundlag medlemsstaterne 

opnår gennem merværdiafgifter. Det betød at medlemsstaterne nu skulle afregne ca. 1 procent af 

den realiserede indkomst fra merværdiafgiften. Tidligere blev fælleskabets budget finansieret via 

bidrag fra de enkelte medlemsstater. Den yderligere harmonisering startede med indførelsen af det 

sjette direktiv 77/388/EØF af den 17. maj 1977, der erstattede det andet direktiv. 

Implementeringen af det sjette direktiv medførte at handelen imellem medlemsstaterne skulle 

være neutralt og sikre ensartethed. Det skabte det harmoniserede europæiske 

merværdiafgiftssystem der var tiltænkt fra starten. Efter vedtagelsen af det sjette direktiv er der 

implementeret adskillige direktiver der har optimeret systemet.35  Desuden er bidragssatsen for 

momsindtægterne faldet løbende gennem årene og er i dag på 0,30 % jf. afgørelse fra Europarådet 

2007/436/EF. 

  

                                                           

34 (Jensen, 2004), side 40 
35 (Jensen, 2004), side 42 
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5.1.1 1967-1993 

Ønsketænkningen for EU har været at momsbeskatningen sker i oprindelseslandet for varen. Det er 

kun muligt i et perfekt internt marked, hvor der ikke er forskelle på national handel og på handel 

over grænser blandt medlemsstater. Da der stadig forskelle på behandlingen af national handel og 

handel på tværs af grænser, ville det ikke være optimalt at beskatte i oprindelseslandet. Det betød 

at beskatningen i stedte skete i destinationslandet.36 

Når handel bliver beskattet i destinationslandet, gør det at national handel og grænsehandel bliver 

beskattet på samme måde. Det var toldmyndighedernes opgave at behandle handel på tværs af 

medlemsstaters grænser. Derfor var det ved import at beskatningen foregik. Virksomhederne skulle 

kunne bevise deres import/eksport i tolddokumenter, der blev tjekket af toldmyndighederne.37 

Salget fra en medlemsstat til et andet var momsfritaget, som derimod blev beskattet af den 

købende modpart i den anden medlemsstat. Det skete enten direkte ved betaling til 

toldmyndighederne eller som modregning ved momsudbetaling.38 

5.1.2 OPRETTELSE AF INDRE MARKED SAMT NYT MOMSSYSTEM 

Da Romtraktaten blev vedtaget i 1957 var det store mål at oprette et fælles marked i Europa. Trods 

at toldafgifterne på varer blev fjernet på handel i mellem medlemsstaterne i 1968, var der ikke et 

fælles marked i Europa. Der skulle en oliekrise og heraf stigende priser og forhøjet arbejdsløshed til, 

før de europæiske politikere arbejdede hen mod det fælles marked i Europa der var tanken mange 

år tidligere. I februar 1985 skrev man i Fællesakten, ambitionen om at færdiggøre udarbejdelsen af 

det indre marked i Europa. Det indre marked blev oprettet for at sikre fri bevægelighed for varer, 

kapital, tjenesteydelser og arbejdskraft og trådte i kraft 1. januar 1993.39 

Oprettelsen af det indre marked betød også at et nyt momssystem kunne se dagens lys. Målet var 

stadig at oprette et ægte internt marked, hvor der ikke var nogen forskel på handel på national 

basis og med handel mellem forskellige medlemsstater. I et sådant system ville beskatningen sket i 

                                                           

36 (Europa-Kommissionen, 2017), side 16 
37 (Europa-Kommissionen, 2017), side 117 
38 (Europa-Kommissionen, 2017), side 117 
39 (Europa-Parlamentet, 2012)  
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oprindelseslandet på lige vilkår med national handel. Dette system ville dog gøre at nogle 

medlemsstater ville indkassere mere end andre. Det ville derfor kræve at der blev indført 

kompensationsordninger. For eksempel vil man i et land med mere import end eksport, kunne 

risikere at skulle betale flere penge tilbage til virksomheder end man ville modtage af den 

salgsmoms der er opkrævet. Et andet problem ved indførelsen af en destinationsbaseret var at 

momssatserne og momsfritagelserne ikke var ensartet blandt medlemsstaterne.40 

Grundet ovenstående problemer og at medlemsstaterne ikke kunne blive enige op til indførelsen af 

det indre marked, blev det i stedet besluttet at indføre et overgangssystem. Planen var at det 

midlertidige system skulle vare i 4 år. I dette system blev der foretaget følgende mindre ændringer 

ved handel blandt medlemsstater. Hvor det tidligere var toldmyndighedernes opgave at registrere 

og kontrollere handel blandt EU-lande, blev det i stedet de enkelte medlemsstaters ansvar. Salget 

fra et medlemsstat er stadig momsfritaget og køberen bliver også stadig beskattet. Det er altså stort 

kun registreringen og opkrævningen der har ændret sig, hvilket har vist sig at gøre momssystemet 

mere sårbart. Selvom det var set som et overgangssystem, er det stadig det gældende 

momssystem.41 

5.2 EU-KOMMISSIONEN 

EU-Kommissionen har til opgave at fremme fælles interesser i EU, uafhængigt af hvad der måtte 

være af nationale interesser. Det er Kommissionens opgave at lave forslag til EU-lovgivningen og 

sikre overholdelse af denne. Det er Kommissionen der fremsætter forslagene, når Rådet og EU-

Parlamentet skal vedtage nye love. Kommissionen består af 28 kommisærer, en fra hver 

medlemsstat. Det er dog ikke meningen for kommisærerne at forsvare deres nationale interesser. 

De skal handle i EU´s interesse og skal ikke modtage ordrer fra deres regeringer. Hver kommissær 

har et ansvar for et område og kommisærerne bliver udpeget for fem år ad gangen. 42 

Margrethe Vestager er i øjeblikket Danmarks EU-kommissær, hvor hun er konkurrencekommissær. 

Den ene del af hendes opgave er at fremsætte forslag til at sikre en fair konkurrence i EU, hvor 

                                                           

40 (Europa-Kommissionen, 2017), side 16 
41 (Europa-Kommissionen, 2017), side 16 
42 (Forrest, 2017) 
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aktørerne konkurrerer på lige vilkår. Den andel del af hendes arbejdsopgave, er at straffe dem der 

overtræder den gældende lovgivning på området.43 

Som konkurrencekommissær har Margrethe Vestager blandt andet taget kampen op mod de nogle 

af de største globale virksomheder. Dette gælder for eksempel. Google, Apple og Facebook og det 

har i flere tilfælde kostet store bøder i mia. klassen til de berørte virksomheder for overtrædelse af 

konkurrencelovgivningen. 44 

5.3 EU-SKEPSIS 

EU-Kommissionen drømmer om et Europa med et samlet indre marked. Derfor vil de fjerne alle 

handelshindringer landene imellem i EU, hvor national og grænseoverskridende handel behandles 

ensartet. Det er dog ikke alle der deler denne tankegang. Rundt om i Europa er der en del skepsis 

overfor EU og den magt de har. 

Det kom især til udtryk da et de største lande i EU meldte sig ud af fælleskabet, nemlig 

Storbritannien. Det har vakt stor røre omkring i EU og de fleste har vel hørt termen ”Brexit” som 

briternes udmeldelse af EU har fået af tilnavn. D. 23. juni 2016 bestemte et flertal i Storbritannien 

at forlade EU og forventes endegyldigt at forlade unionen d. 29. marts 2019.45 

Det er ikke kun i Storbritannien der har været skepsis vedrørende EU. En undersøgelse lavet af 

Europarlamentet viser hvor mange procent af befolkningen der mener at medlemsskabet af EU har 

været givende for deres eget land. 46 

Resultatet af undersøgelsen viser at der er stor forskel på tilfredsheden med at være med i EU. Fra 

de mest tilfredse lande med Irland (90 %), Malta (89 %) og Litauen (88 %) i spidsen til de mindst 

tilfredse som Italien (39 %), Cypern (45 %) og Grækenland (48 %) er der et kæmpe spring. 81 % af 

danskerne mener at Danmark har haft gavn af medlemskabet i EU. De resterende resultater kan ses 

i bilag 15.1. 

                                                           

43 (Vestager, 2014-2019)  
44 (Wittorff, 2017)   
45 (Hunt & Wheeler, 2018)  
46 (Millar, 2017) 
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Men hvor kommer denne skepsis blandt borgerne så fra? En artikel fra Russia Today47 giver et godt 

overblik over nogle af hovedårsagerne bag skepsissen omkring EU.  

1. Økonomiske krise 

2. Immigrations- og flygtningekrisen 

3. Manglende klarhed 

4. Besværlige regler 

5. Mængden af bureaukrati 

6. Spild af penge 

Der er altså adskillige grunde til at være skeptisk overfor EU. Borgere i medlemsstaterne kan også 

føle at de ikke har kontrollen over deres eget land, når beslutninger taget langt væk fra dem selv.  

  

                                                           

47 (RT, 2016) 
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6.  P R O BL EMER  I  MO MS S YS T EMET 

I 2011 blev der gennemført en evaluering af det nuværende momssystem i EU,48 som bliver 

startskuddet til en yderligere undersøgelse af det nuværende momssystem. Selve evalueringen af 

momssystemet dækker områder der menes at være de vigtigste, for at udvikle og udarbejde et 

mere robust og svigsikkert momssystem. Evalueringen var en dybdegående analyse af problemerne 

i det nuværende momssystem. EU-kommissionen offentliggjorde d. 4. oktober 2017 deres planer 

for den største ændring i momssystemet i 25 år. Ændringerne af momssystemet skyldes at der 

hvert år tabes over 150 milliarder euro. Ud af de i alt ca. 151 milliarder euro der bliver snydt for, 

vurderes det at omkring 50 milliarder euro skyldes grænseoverskridende momssvig, hvilket svarer 

til ca. 33 %.49 Hertil vurderes det at momssvig kan reduceres med 80 %, ved at udarbejde et mere 

robust og svigsikkert momssystem.50 Ifølge den evaluering der blev gennemført i 2011, eksisterer 

der to essentielle problemstillinger i forhold til det nuværende momssystem.51 

Problemstilling 1 Det nuværende høje niveau af momssvig indenfor EU’s grænser 

skyldes grænseoverskridende handel, herunder Missing Trader 

Intra-Community svindel (MTIC). 

Problemstilling 2 Ligeledes er kompleksiteten af det nuværende momssystem også et 

problem. Dette skyldes, at de virksomheder som benytter sig af 

grænseoverskridende handler imellem medlemsstater, har store 

omkostninger forbundet med det grundet kompleksiteten af det 

nuværende momssystem. 

  

                                                           

48 (European Commission, TAXUD, 2011) 
49 (

50

151
) · 100 =

5000

151
≈ 33,11258 

50 (Stur, 2017) 
51 (European Commission, TAXUD, 2011) 
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6.1 PROBLEMSTILLING 1 - MISSING TRADER INTRA-COMMUNITY 
SVINDEL 

Med henblik på den første essentielle problemstilling som EU-kommissionen har identificeret, der 

omhandler Missing Trader Intra-Community svindel, er det svært direkte at tillægge MTIC svindel et 

eksakt beløb i forhold til det samlede estimerede tab. I henhold til evalueringen,52 så foregår det 

meste momssvindel nationalt, dog er Missing Trader Intra-Community svindel en stigende 

svindelmetode, hvilket skyldes afskaffelsen af EU’s grænsekontrol der trådte i kraft i 1993.53 

I henhold til VAT Gap, så har Center for Social and Economic Research54 udarbejdet en rapport på 

VAT Gap. VAT Gap defineres som forskellen mellem moms for samlede skatteforpligtelser og det 

beløb som rent faktisk er blevet opkrævet. Størrelsen af MTIC svindel er som sagt svær at måle, 

men VAT Gap er en god indikation. Det skyldes at der i det ovenstående afsnit er angivet at 

grænseoverskridende svindel står for ca. 33 % af det samlede VAT Gap. 

Hvis det kigges på figur 6.1 nedenfor,55 så ses det tydeligt at VAT Gap fra 2014 og 2015 er faldet 

med et gennemsnit på 1,31.56  

I 2014 var den samlede omsætning for alle de 27 lande i EU57 på 977.121 millioner euro. Ligeledes 

var den samlede totale skattepligtige moms på 1.137.342 millioner euro. Dette giver et VAT Gap, i 

2014, på 160.220 millioner euro, svarende til ca. 160 milliarder euro.58 Ligeledes er Sverige dét land 

hvor VAT Gap er lavest med 0,28 %. Modsat er Rumænien det land hvor VAT Gap er højest med 

42,85 %. Danmark har et VAT Gap på 10,47 %. Det samlede tab fra MTIC svindel er på 52.872 

millioner euro59 - i forhold til antagelsen om at 33 % skyldes MTIC svig. 

I 2015 var den samlede omsætning for alle 28 lande i EU på 1.035.339 millioner euro, ligeledes var 

den samlede totale skattepligtige moms på 1.186.869 millioner euro. Dette giver et VAT Gap i 2015, 

                                                           

52 (European Commission, TAXUD, 2011) 
53 (European Commission, TAXUD, 2011), side 16 
54 (Center for Social and Economic Research, 2017) 
55 Se Bilag 16.2 for specifikke tal 
56 Se Bilag 16.2 
57 Uden Cypern, da de ikke har opgivet tal før 2015. 
58 1137342 − 977121 = 160221 
59 160220 · 0,33 ≈ 52872,6 
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på 151.530 millioner euro, svarende til ca. 151 milliarder euro. Ligeledes er Sverige stadig dét land 

med lavest VAT Gap (-1,42 %), hvorimod Rumænien den højeste VAT Gap procent (37,18 %). 

Danmark har et VAT Gap i 2015 på 10,83 % procent, hvilket er en stigning fra 2014. Det samlede tab 

fra MTIC svindel er på 50 milliarder euro.60 

 

Figur 6.1 

Kilde:  (Center for Social and Economic Research, 2017) 

MTIC svindel skyldes i bund og grund at grænseoverskridende handel mellem medlemsstater er 

momsfrie. Der skal dermed der ikke betales moms på import af varer. Importøren af varerne 

opkræver moms ved yderligere salg af varerne. Hvis importøren ikke betaler moms til den korrekte 

skattemyndighed, betragtes dette som en Missing Trader. Der er to kategorier for svindel, 

erhvervsmæssig svindel og karrusel svindel. Erhvervsmæssig svindel fungerer ved at en virksomhed 

importer service eller varer fra en anden medlemsstat, hvor der ikke betales moms, og derefter 

sælger servicen eller varen nationalt, hvor der tillige indkræves moms ved salg, hvorefter 

virksomheden forsvinder uden at betale den indkrævede salgsmoms til den korrekte myndighed.  

Hvis dette svindelnummer sker flere gange, og ofte med de samme varer - altså varer med høj 

værdi, så betragtes svindlen som karusselsvindel.61 Selvom den Missing Trader ikke betaler den 

                                                           

60 151530 · 0,33 = 50004,9 
61 (Boston University School of Law, 2013) 
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indkrævede moms til den korrekte myndighed, så vil den sidste virksomhed i transaktionskæden 

naturligvis opkræve den betalte moms af den korrekte myndighed.  

Størstedelen af den Missing Trader benytter sig af, er varer med meget høj værdi, for eksempel. 

computer chips eller mobiltelefoner. Dermed kan de opnå det højeste momsbeløb i den korteste 

tidsperiode.62 I forlængelse heraf, så sker Missing Trader Intra-Community i meget store skalaer. 

Svindlerne er meget organiserede og de får eksterne personer til at oprette virksomheder der har 

ét formål og det er at drage fordel af de lovgivningsmæssige huller. De tilbyder eksterne personer 

et hurtigt afkast imod at de opretter virksomheder for en kort tidsperiode, hvorefter virksomheden 

skal opløses.63  

Som det kan anskues, så er formålet med momssystemet at opkræve moms på hvert trin i 

transaktionskæden.  Dette øger dog risikoen for at der bliver ydet svig, i form af ovenstående. Hver 

gang en vare går fra en virksomhed, i transaktionskæden, til den næste, skal denne transaktion 

registreres så der kan afregnes moms korrekt. Det er her hvor medlemsstaternes myndigheder skal 

være skarpe. Ved så mange transaktioner i transaktionskæden bliver det svært at kontrollere og 

myndighederne skal ikke være for restriktive og nægte tilbagebetaling af korrekt moms. Ligeledes 

skal de også være opmærksom på ikke at udbetale moms til svindlere. 

                                                           

62 (EuroJust News, 2014), side 9 
63 (Boston University School of Law, 2013) 
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Figur 4.1.1. 

Kilde: Jonas Thøgersen & Martin Omø 

Adm.: Udarbejdet specifikt til denne opgave 
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Hvis der kigges på illustrationen ovenfor, så er det et eksempel på hvordan Missing Trader Intra-

Community svindel fungerer. Som det ses, så sælger virksomhed EU1 mobiltelefoner til DK1 for 100 

kr. Der er ikke moms på dette salg, da mobiltelefonerne bliver solgt til en anden medlemsstat, altså 

0-momssats. Ydermere sælger DK1 mobiltelefonerne til DK2 for 90 kr. inklusiv moms. Der bliver i 

dette salg tillagt moms, da det er et salg indenfor den samme medlemsstat og der vælger DK1 ikke 

at indbetale moms på 22,5 kr. til, i dette tilfælde, den danske skattemyndighed.  

Virksomhed DK2 har betalt 22,5 kr. for moms på indkøbte mobiltelefoner og videresælger den 

derefter til DK3 til en pris på 100 kr. inklusiv moms. Salgsmomsen udgør 25 kr. Dette giver en 

difference på køb- og salgsmoms på 2,5 kr. som DK2 afregner efter lovgivningen og indbetaler dette 

beløb til skattemyndigheden. Virksomhed DK3, der har købt mobiltelefonerne af DK2, har betalt 25 

kr. i købsmoms. Ved at DK3 eksporterer varerne til en anden medlemsstat og der er en 0-momssats 

på grænseoverskridende handel medlemsstaterne imellem, så kræver DK3 at få købsmomsen på 25 

kr. udbetalt af skattemyndigheden. Denne karrusels varer-cirkulation fortsætter og ofte med de 

samme varer. 

Virksomhed DK1 er dét der kaldes ”The Missing Trader”. Sådan en virksomhed eksisterer i korte 

perioder. Det kræver, som minimum, kun tre virksomheder, hvor den ene virksomhed skal have 

lokation i en anden medlemsstat.64 

Virksomhed DK2 er kaldes en ”Buffer”. Denne Buffer kan være en ganske legitim virksomhed, som 

er blevet en del af denne momskarrusel helt ufrivilligt. I det angivet eksempel i ovenstående, figur 

1.1, er der kun angivet én buffer, men det er ikke uhørt at der er flere buffere i en momskarussel.  

Hvordan kan buffer-virksomhederne minimere deres risiko, så de ikke bliver en del af en 

momskarussel? Nedenfor er der anført nogle punkter som en virksomhed kan tage i mente, så de 

ikke bliver en del af momssvindel:65 

• Nyetablerede virksomheder der ikke har en finansiel- eller handelshistorik. 

• Kontrakter der har dårligt kendskab til branchen eller markedet. 

                                                           

64 (Boston University School of Law, 2013) 
65 (HM Revenue & Customs, 2011) 
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• Kontakt fra virksomheder, det tilbyder nem profit på varer med høj værdi for ingen risici. 

• Gentagende kontakt fra virksomheder, der tilbyder nem profit på varer med høj værdi for 

ingen risici. 

• Betaling skal foregå til tredjepart. 

• Individer med historik om engroshandel med varer af høj værdi: Computer dele og 

mobiltelefoner. 

• Usikre lån, der indeholder urealistiske renter og/eller vilkår. 

• Instruktioner til at betale en lavere pris end den fulde pris (og ofte mindre end 

momsfakturaen) til leverandøren. 

• Etablerede virksomheder, der fornylig er blevet købt at en ny ejer, der ikke har været 

involveret i branchen før. 

• Nye virksomheder der styres af individer med ingen kendskab til produkterne der handles, 

og som ansætter specialister, med højt kendskab inden for branchen. 

• Handel fra ejerbolig, kortsigtet lejemål eller servicekontorer. 

Generelt set skal virksomheder være opmærksomme på hvem de handler med og hvilke varer der 

handles med. En god ting er at undersøge om momsnummeret eksisterer og om det stemmer 

overens med den handlende part udgiver sig for at være. Dette betyder dog ikke at virksomheder 

skal ignorere gode profitable handelsmuligheder, men de skal de være opmærksomme på hvem de 

handler med. 

  



  

Side 32 af 139 

 

6.1.1 HVEM BLIVER PÅVIRKET OG HVORFOR? 

Der er tre områder der bliver berørt af MTIC svindel, der er medlemsstaterne, virksomhederne og 

samfundet. 

• Medlemsstaterne. 

o MTIC svindel er en omkostning for medlemsstaterne i form af tab af moms, svarende 

til et sted mellem 45 milliarder euro og 53 milliarder euro, årligt.66 Udover tabet på 

moms, skal medlemsstaterne også bruge flere administrative omkostninger, da det 

kan medføre yderligere revision samt administrativ og juridisk gennemgang. 

• Virksomheder. 

o MTIC svindel kan også medføre ekstra omkostninger for virksomhederne der, af 

ufrivillige eller ukendte årsager, bliver en del af transaktionskæden for MTIC svindel. 

Herved kan virksomheden pådrages at betale den manglende moms, som svindlerne 

efterlader og hertil en straf for at være medvirkende til svindel. Derudover kan MTIC 

svindel medføre uretfærdig konkurrence, da der sælges varer til en væsentlig lavere 

pris end markedsprisen. Dernæst skaber MTIC svindel yderligere omkostninger, da 

medlemsstaterne som prøver at bekæmpe svindlen, pålægger ærlige og redelige 

virksomheder yderligere forpligtelser. 

• Samfundet. 

o Ved at MTIC svindlerne franarrer momsen fra medlemsstaterne, og der herved 

kommer mindre moms ind end der skulle, så må samfundet betale prisen for de 

manglende penge. Det vil sige at de penge medlemsstaten skulle have haft i moms til 

at forbedre infrastrukturen og uddannelsesniveauet med videre i samfundet, skal 

hentes andre steder. Ligeledes kan tabet også kompenseres ved at hæve eller 

oprette nye beskatninger. Så det er ikke kun medlemsstaten som organisation der 

bliver snydt, men også borgerne i samfundet der bliver påvirket af MTIC svindlen. 

  

                                                           

66  (Center for Social and Economic Research, 2017) 
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6.2 PROBLEMSTILLING 2 - KOMPLEKSITETEN I DET NUVÆRENDE 
MOMSSYSTEM 

En af grundende til implementeringen af det indre marked i 1993, var at reducere omkostninger 

der associeres med grænseoverskridende handel medlemsstaterne imellem. Dette blev gjort ved at 

afskaffe toldprocedurer. Det medfører at det nuværende momssystem er meget kompleks i forhold 

til handel med varer medlemsstaterne imellem. Tillige medfører kompleksitet også større 

omkostninger for de virksomheder der handler med andre medlemsstatsvirksomheder, i forhold til 

hvis virksomhederne kun handlede nationalt. Ifølge evalueringen,67 så er kompleksiteten ikke 

kommet alene grundet det nuværende momssystem, men også grundet et sammenspil mellem de 

nuværende specifikke momsregler og andre bestemmelser der er beslægtet hertil. 

I forhold til kompleksiteten, så er der to punkter der antages at være en af grundene til 

kompleksiteten i det nuværende momssystem: 1) Supplerende momsforpligtelser i henhold til det 

nuværende momssystem, og 2) forskellige anvendelser af momsreglerne i de enkelte 

medlemsstater. 

Før de to ovenstående punkter analyseres, er det vigtigt at kende de generelle momsbegreber som 

har indflydelse på kompleksiteten af grænseoverskridende handler medlemsstaterne imellem. 

6.2.0.1 MOMSIDENTIFIKATIONSNUMMER 

Et momsnummer tilhører et unikt nummer der tjener flere formål. Blandt andet erklæring, 

momsbetaling, revision og statistisk.  

Virksomheder som foretager afgiftspligtige handler inden for EU’s grænser, skal momsregistreres 

og bliver hermed tildelt et identifikationsnummer i hver medlemsstat hvor virksomheden er 

momspligtig. Det vil sige at leverandører ved en momspligtig levering i en given medlemsstat, bliver 

afgiftspligtige i den medlemsstat hvor leveringen leveres og skal momsregistreres og betale moms. 

Ved import af varer fra en anden medlemsstat, er importøren forpligtet til at betale moms til 

skattemyndigheden i den medlemsstat hvor varen er erhvervet og skal her oprette et 

identifikationsnummer. Ved denne form for momsregistrering overholder virksomhederne alle 
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deres momsforpligtelser. Virksomheder skal momsregistreres i de andre medlemsstater de handler 

med, selvom de ikke har fast forretningssted dér.68 69 

I forhold til revision og statistiske grunde, skal leverandøren fremlægge tilstrækkelige beviser for at 

en levering inden for EU er blevet leveret til en afgiftspligtig virksomhed der har driftssted i en 

anden medlemsstat end den hvor varerne transporteres fra. Dette skal gøres så myndighederne i 

leverandørens medlemsstat kan retfærdiggøre en momsfritagelse, og dermed ikke opkræve moms 

af leverancen. For at leverandøren i en medlemsstat kan afgøre om kunden agerer som 

mellemmand eller om det der er tale om et salg til den egentlige forbruger, skal leverandøren 

indhente kundens momsregistreringsoplysninger og hertil kontrollere oplysningerne i VIES.70 Ved at 

krydstjekke informationerne kan medlemsstaterne se hvilke varer der cirkulerer fra én medlemsstat 

til en anden. Dette giver anledning til administrativ opfølgning for handler med varer, for at sikre at 

momsen er betalt i varens bestemmelsesmedlemsstat.71 

6.2.0.2 ANSVARSREGLER FOR IKKE-ETABLERET VIRKSOMHEDER 

Som leverandør af varer er man forpligtet til at betale moms til en given skattemyndighed i en given 

medlemsstat. Dog, hvis leverandøren leverer varer i en medlemsstat hvor leverandøren ikke er 

etableret, skal kunden sørge for at betale momsen - altså reverse charge, for leverancer ydet af 

ikke-etableret virksomheder. 

6.2.0.3 FORSENDELSE OG KONSIGNATIONSLAGRE 

Forsendelse og konsignationslager72 er situationer hvor en virksomhed transporterer varer til en 

medlemsstat, hvor virksomheden ikke er etableret. Varerne transporteres til en anden medlemsstat 

for senere, efter varens ankomst til en anden medlemsstat, at blive solgt til en kunde. Det betyder 

at virksomheden, der for transporteret varerne til en medlemsstat hvor de ikke er etableret i, laver 

et konsignationslager i en anden medlemsstat. Herfra sælges varerne til kunder i samme 

medlemsstat. Inden transporten af varerne foretages har leverandøren identificeret køberen til 

                                                           

68 (VAT-identification, u.d.) 
69 (European Commission, TAXUD, 2011) 
70 VIES, momsinformationsudvekslingssystemet, er et system der hjælper de nationale skattemyndigheder til 
at sikre, at virksomhederne følger momsdirektivet. (Se begrebsafklaring for yderligere forklaring) 
71 (Europa-Kommissionen, 2017) 
72 (Europa-Kommissionen, 2017) 
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varerne, som senere vil så leverancen. Det vil sige at virksomheder i en medlemsstat transporterer 

varer til et konsignationslager i en anden medlemsstat, skal momsregistreres i den anden 

medlemsstat eftersom varerne erhverves og afsættes i den anden medlemsstat. Ved overførslen af 

varerne beholder virksomheden sin ret til at råde over de pågældende varer indtil varerne frigives 

til den pågældende køber.73 

Ifølge EU-reglerne skal overdragelsen af varer medføre en levering af varer, inden for EU, i 

oprindelsesmedlemsstaten som er foretaget af overdrageren. Ligeledes indeholder EU’s regler at en 

erhvervelse inden for det indre marked, i en given medlemsstat, som varerne leveres til og som er 

foretaget af overføreren, er nødsaget til at registrerer sig i dén medlemsstat. Hertil er der tale om 

national levering.74 

For at være momsfritaget, skal leveringen af varer opfylde betingelserne for levering inden for EU 

og ligeledes inden for EU i oprindelsesmedlemsstaten. Overdrageren af varerne skal registreres og 

erklære overførslen i den momsangivelse der indgives til myndigheden i medlemsstaten og dertil 

skal der fremlægges beviser for overførslen af varerne til skattemyndighederne i den pågældende 

medlemsstat. I bestemmelsesmedlemsstaten indebærer erhvervelsen af en given vare inden for EU 

en række forpligtelser over for overdrageren.75 Yderligere forpligtelser pålægges overdrageren - her 

er der tale om national levering.76 

6.2.0.4 GRÆNSEOVERSKRIDENDE KÆDETRANSAKTIONER 

Dette er hvor flere parter er involveret i salg af samme varer, som er genstand for kun én enkelt 

overførsel. Dvs. virksomhed A sælger til virksomhed B, der efterfølgende sælger til virksomhed C, 

der ydermere sælger til virksomhed D, mens varerne transporteres direkte fra virksomhed A til D, så 

B og C har ikke berøring med varerne og agerer kun som mellemmænd. 

                                                           

73 (Europa-Kommissionen, 2017) 
74 (Europa-Kommissionen, 2017) 
75 For eksempel. Registrering, erklæring om erhvervelse inden for EU 
76 For eksempel. erklæring og hertil betaling af moms, dog hvis reverse charge ej er gældende. 
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Når en situation opstår som denne ovenstående, kan varen henføres til én af leverancerne, og kun 

denne ene specifikke leverance vil være omfattet af momsfritagelsen. Alle de andre transaktioner i 

transaktionskæden vil betragtes som national levering og vil blive beskattet og ikke fritaget.77 

6.2.0.5 BEVIS FOR TRANSPORT AF LEVERING AF VARER I DET INDRE MARKED I EU 

I tilfælde af levering inden for EU, skal leverandøren fremlægge tilstrækkelige beviser for at varerne 

er transporteret fra oprindelsesmedlemsstaten til bestemmelsesmedlemsstaten, for at 

retfærdiggøre momsfritagelsen og at virksomheden ikke opkrævede moms på denne leverance. 

6.2.0.6 TILBAGEBETALING AF MOMS 

Virksomheder der er momsregistreret skal, med periodiske mellemrum, indsende 

momsregistreringer for at erklære værdien af deres transaktioner og hertil svarende moms. 

Gennem denne momsregistrering kan virksomhederne også udøve deres ret til at fradrage momsen 

på virksomhedens erhvervelser. Virksomhederne skal muligvis indsende en forespørgsel på 

tilbagebetaling af moms til flere medlemsstater, hvilket betyder at virksomhederne skal rette sig 

efter reglerne i andre medlemsstater end den medlemsstat virksomheden er etableret i. 

6.2.0.7 OPSUMMERENDE BERETNING 

Dette referer til forpligtelser der specifikt er tilknyttet grænseoverskridende handel inden for EU, og 

som kræver at virksomhederne regelmæssigt indberetter værdien af deres leverancer inden for EU 

og ligeledes identiteten af deres kunder inden for EU. Virksomheder som leverer varer til andre 

medlemsstater, skal indgive periodiske beretninger angående deres momsfritagende leverancer af 

varer inden for EU. Disse leverancer vil i bestemmelsesmedlemsstaten give anledning til en 

skattepligtig erhvervelse af varer inden for EU. Ydermere giver momsdirektivet medlemsstaterne 

mulighed for at opkræve en beretning for erhvervelser inden for EU, af varer der er fremstillet af 

virksomheder i deres medlemsstat. 
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6.2.0.8 HÅNDTERING AF MOMSREVISION 

Virksomheder der er momsregisteret eller ligeledes forpligtet til at betale moms i andre 

medlemsstater end den medlemsstat hvor virksomheden er etableret, er også underlagt 

momsrevisioner i disse medlemsstater. 

6.2.0.9 MOMSBEHANDLING OG -KVALIFIKATION AF BESTEMTE TRANSAKTIONER 

Momsdirektivet sondrer mellem leverancer af varer og leverancer af tjenesteydelser. 

Momsbehandlingen af varer inden for EU og tjenesteydelser inden for EU er forskellig. Derfor er det 

afgørende at forstå forskellen mellem disse to begreber, for at undgå dobbelt beskatning eller ikke-

beskatning. 

6.2.0.10 FRADRAGSRET PÅ KØBSMOMS 

En virksomhed der udfører momspligtige transaktioner, har ret til at fradrage den moms som 

virksomheden er forpligtet til at betale ved køb af varer og tjenesteydelser i den medlemsstat hvor 

transaktionerne udføres.78 Dette gøres ved at fratrække den fradragsberettigede moms fra den 

moms der skal betales til skattemyndighederne. Når en virksomhed erhverver varer og 

tjenesteydelser i en anden medlemsstat hvor virksomheden ikke er etableret, ej heller registreret, 

så skal fradragsretten benyttes gennem momsrefusion79 og ikke igennem momskompensation.80 

Anmodningen om momsrefusion skal indgives til den medlemsstat hvor varerne eller 

tjenesteydelsen erhverves. Sådan en refusionsprocedure har indvirkning på pengestrømmen i 

virksomheden, da momsen først refunderes efter adskillige måneder. 

6.2.1 PUNKT 1: SUPPLERENDE MOMSFORPLIGTELSER I  HENHOLD TIL DET 
NUVÆRENDE MOMSSYSTEM 

I forhold til handel nationalt, så giver grænseoverskridende handel i EU yderligere forpligtelser. 

Disse forpligtelser skal sikre en administrativ opfølgning af de varer der handles med, inden for EU. 

Opfølgningen skal afhjælpe brud i momsrevisionen, efter som grænsekontrollen blev afskaffet i EU. 

I denne henseende mener nogle interessenter, at toldkontrol ved indre grænser, er blevet erstattet 

af kontrol og administrative forpligtelser som de økonomiske aktører skal styre. Ligeledes er 

                                                           

78 (Den Europæriske Unions Tidende, 2006) 
79 Se begrebsafklaring for definition af begrebet 
80 Se begrebsafklaring for definition af begrebet 
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interessenterne i den opfattelse, at der ikke er en sammenhæng mellem national- og 

grænseoverskridende handler i EU.81  

Afhængigt af om en virksomhed agerer som en leverandør eller som den overtagende part og 

afhængig af forsyningskæden - altså transaktion mellem én eller flere dele af forsyningskæden, så 

skal væsentlige supplerende forpligtelser, ved handel i en anden medlemsstat, overholdes. 

6.2.1.1 MOMSIDENTIFIKATIONSNUMMER 

For at sikre at virksomhedens levering af varer i det indre marked i EU er fritaget for moms, skal 

leverandøren validere kunden. Dette gøres ved at indtaste momsidentifikationsnummeret i VIES for 

at tjekke om identifikationsnummeret er gyldigt og hertil tjekke oplysninger om kunden. 

Virksomheder skal bevise at de har handlet i god tro og udøvet due diligence.82 

Ved handel i andre medlemsstater skal virksomheder, der agerer som enten leverandør eller kunde, 

være forpligtet til at anmode om et momsidentifikationsnummer for at kunne indberette deres 

transaktioner og eventuelt indbetale korrekt moms. Dette kan betyde at man opnår yderligere 

momsregistreringer i medlemsstater, hvor virksomheden ikke er etableret. Der er forpligtelse til at 

registrere virksomheden i en medlemsstat for eksport, national levering, levering inden for EU eller 

ved overførsel af egne varer. Registrering er påkrævet af disse førnævnte, men i disse tilfælde er 

der ingen moms der skal betales til skattemyndighederne. 

6.2.1.2 ANSVARSREGLER FOR IKKE-ETABLERET VIRKSOMHEDER 

I tilfælde af at en medlemsstat ikke fastsætter reverse charge83 for leveringer foretaget af 

virksomheder der ikke er etableret i denne medlemsstat, kan disse virksomheder være forpligtet til 

at opkræve moms af deres kunder og dernæst betale skattemyndighederne den skyldige moms i 

dén medlemsstat hvor virksomheden ikke er etableret. 

6.2.1.3 FORSENDELSE OG KONSIGNATIONSLAGRE 

Virksomheder der overfører egne varer fra én medlemsstat til en anden medlemsstat, kan blive 

nødt til at opfylde nogle specifikke angivelsesforpligtelser i den medlemsstat hvor varerne bliver 

                                                           

81 (Europa-Kommissionen, 2017) 
82 Se begrebsafklaring for definition af begrebet 
83 Dvs. kunden er ansvarlig for betaling af skyldig moms 



  

Side 39 af 139 

 

overført til, selvom varerne leveres til et konsignationslager. En momsregistrering og tilhørende 

rapporteringsforpligtelser kan være påkrævet. 

6.2.1.4 BEVIS FOR TRANSPORT AF LEVERING AF VARER I DET INDRE MARKED I EU 

For at kunne bevise transporten af varer til en anden medlemsstat, skal leverandøren ud over den 

almene handelsdokumentation også holde styr på detaljer og hertil registreringer på transporten. 

Specielt for virksomheder, som ikke har et direkte ansvar for transporten, vil der være behov for 

yderligere undersøgelser for at opnå et tilstrækkeligt bevis for transporten fra 

transportvirksomheden. 

6.2.1.5 TILBAGEBETALING AF MOMS 

Når man agerer enten som leverandør eller som kunde, bliver virksomhederne forpligtet til at 

rapportere deres transaktioner med moms og dertil betale moms i de medlemsstater hvor 

virksomheden ikke er etableret. Dette tilføjes til den periodiske momsregistrering som 

virksomheden skal indsende til den skattemyndighed hvor virksomheden er etableret. I nogle 

tilfælde er der behov for at indberette varebevægelser, selvom disse ikke nødvendigvis 

indrapporteres ved varer med national bevægelse. 

6.2.1.6 OPSUMMERENDE BERETNINGER 

6.2.1.6.1 FOR VARER INDEN FOR EU 

Virksomheder der leverer varer til andre medlemsstater skal indrapportere periodiske beretninger 

over virksomhedens momsfritagne varer inden for EU. Dette kan medføre en skattepligtig 

erhvervelse af varer inden for EU i bestemmelsesmedlemsstaten. 

6.2.1.6.2 FOR ERHVERVELSE AF VARER INDEN FOR EU I NOGLE MEDLEMSSTATER 

I nogle medlemsstater skal virksomheder der erhverver varer fra andre medlemsstater fremlægge 

periodiske oversigter over virksomhedens erhvervelser af varer inden for EU. Disse oversigter 

passer ikke særlig godt i praksis, både handels- og regnskabsmæssig, da oversigten kun favner 

transaktioner der er erhvervet inden for EU. 

6.2.1.7 HÅNDTERING AF MOMSREVISION 

Virksomheder der er registreret eller som, ligeledes, er forpligtet til at betale moms i en anden 

medlemsstat end den hvor virksomheden er etableret, er ligeledes underlagt skatterevision. Dette 
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kan medføre at virksomheden kan føle det nødvendigt at ansætte en skattemæssig repræsentant, 

der kender til den aktuelle procedure samt sproget i den anden medlemsstat. 

6.2.1.8 . MOMSBEHANDLING OG -KVALIFIKATION AF BESTEMTE TRANSAKTIONER 

I tilfælde af at fortolkningen af én transaktion er forskellig fra to medlemsstaters side, kan 

virksomheden ramme en dobbeltbeskatning. Dette kan resultere i administrative krav, som rettes 

mod virksomheden. 

6.2.1.9 FRADRAGSRET PÅ KØBSMOMS 

Virksomheder der har indgående moms i en medlemsstat hvor de hverken er registreret eller 

etableret, kan prøve deres ret til at fradrage deres moms ved at sende en anmodning om 

tilbagebetaling af moms. Denne anmodning skal sendes til medlemsstaten. Til denne anmodning 

skal virksomheden benytte sig af en bestemt elektronisk refusionsprocedure.84 

6.2.2 PUNKT 2: FORSKELLIGE ANVENDELSER AF MOMSREGLERNE I DE ENKELTE 
MEDLEMSSTATER 

Kompleksiteten i det nuværende momssystem kommer delvist af at medlemsstaterne anvender 

momsreglerne forskelligt. Ved at medlemsstaterne ikke benytter momsreglerne ensartet, medfører 

det at der tilføres flere transaktionsomkostninger ved handel i EU. Ligeledes vil små virksomheder 

fortsat have vanskeligheder med samhandel inden for EU, da det er for omkostningstungt. 

Ydermere har dette konsekvenser for beskatningsstedet, hvilket medfører en potentiel 

dobbeltbeskatning eller ingen beskatning. Dobbeltbeskatningen er til skade for virksomhederne og 

ingen beskatning er til skade for medlemsstaterne.  

Ved at medlemsstaterne anvender EU’s momsbestemmelser forskelligt, medfører dette en hindring 

for at kunne drage fordel af handel på det indre marked i EU. Ligeledes er dette også en af 

hovedårsagerne til den store kompleksitet samt den store administrative byrde. Disse forskelle 

skyldes for det første, at der er mange undtagelser og muligheder i momsdirektiver, for det andet, 

at medlemsstaterne selv styrer implementeringen og ansøgningerne og for det tredje, afvigende 

fortolkninger af momsdirektivet. Disse forskelle påvirker skatteområdet, omfanget af undtagelser, 

                                                           

84 (Europa-Kommissionen, 2017) 



  

Side 41 af 139 

 

dét der skal betales moms af, niveauet af momssatser, forpligtelser som indeholder fakturering, 

fradragsregler og effektiviteten af skattemyndighederne. De vigtigste forskelle kan deles op i to 

kategorier; Forskelle i kvalifikation af visse transaktioner og momsbehandling og; Forskelle i 

forpligtelser og procedurer. 

6.2.2.1 FORSKELLE I KVALIFIKATION AF VISSE TRANSAKTIONER OG MOMSBEHANDLINGEN 

6.2.2.1.1 MOMSIDENTIFIKATIONSNUMMER 

Det er en proces som virksomhederne skal rette sig efter i henhold til at få tildelt eller 

vedligeholdelse deres momsidentifikationsnummer. Det kræver store mængder af information som 

virksomhederne skal synliggøre for skattemyndighederne i henhold til at have et 

momsidentifikationsnummer. Hvis der ikke synliggøres nok information i forhold til det en given 

skattemyndighed kræver, kan skattemyndigheden nægte enten at registrere virksomheden eller 

afmelde virksomheden. Dette varierer i de forskellige medlemsstater i EU.  

6.2.2.1.2 ANSVARSREGLER FOR IKKE-ETABLERET VIRKSOMHEDER 

Der er ingen præcis anvendelse af den mulighed hvor medlemsstaterne selv kan fastsætte reglerne 

for ansvarsregler for ikke-etableret virksomheder. Dette gælder blandt andet reverse charge eller 

registrering af virksomheder der har leverancer i en medlemsstat hvor de ikke er etableret. Dette 

har ligeledes indflydelse på hvordan fradrag af købsmoms kan udnyttes. I nogle medlemsstater, 

hvor registrering anvendes, opkræves moms ved hjælp af lokale momsregistreringer. I andre 

medlemsstater, hvor reverse charge er gældende, kan moms kun inddrages ved at sende et krav via 

refunderingensproceduren. Den sidstnævnte kan potentielt set give en konkurrencemæssig ulempe 

i forhold til virksomheder der leverer nationalt. 

6.2.2.1.3 BEVIS FOR TRANSPORT AF LEVERING AF VARER I DET INDRE MARKED I EU 

Der findes ikke klare og ensartede regler for det bevismateriale som en virksomhed skal stille til 

rådighed for at retfærdiggøre deres momsfritagelse for levering af varer inden for EU. 

Dokumentationskravene afhænger af hvilken medlemsstat der opereres i. Kravet er at en 

virksomhed skal fremlægge bevis for at en levering inden for EU sker i henhold til 

leveringsbetingelserne, eller hvor der ikke har været en tredjepart involveret i transporten af 

varerne. Dette kan være problematisk. I den periode hvor virksomhederne skal sikre opbevaring af 
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momsdokumentationen der skal være med til at bekræfte transporten af varerne, afhænger af 

hvilken medlemsstat der opereres i, hvilket medfører en større kompleksitet. 

6.2.2.1.4 TILBAGEBETALING AF MOMS 

Når en virksomhed skal have tilbagebetalt moms, skal de være opmærksomme på hvad den enkelte 

medlemsstat kræver. Der er forskel på hvad medlemsstaterne kræver af dokumentation, herunder 

format, indhold og mængden af information. Dette afviger fra medlemsstat til medlemsstat. Dette 

skyldes, i forhold til revisionsmæssige grunde, at nogle medlemsstater kræver mere detaljeret 

information i forhold til andre medlemsstater. Ligeledes kan skatteperioden også fastsættes af den 

enkelte medlemsstat. Dette kan være fra en måned og op til ét år. Dertil kan leveringsfristen for 

ansøgningen af tilbagebetaling af moms også være forskellig fra medlemsstat til medlemsstat. 

Dette gør at virksomhederne skal bruge flere ressourcer grundet kompleksiteten, da der er forskel 

på hvilken medlemsstat der søges om tilbagebetaling hos. 

6.2.2.1.5 OPSUMMERENDE BERETNING 

Udformningen, proceduren og leveringsfristen for ovenstående, afviger fra medlemsstat til 

medlemsstat. EU tillader ligeledes, at medlemsstaterne selv råder, om de vil påkræve 

virksomhederne den forpligtelse at fremlægge en beretning om varer der handles inden for EU. Der 

findes der ikke en ensartet anvendelse for dette i medlemsstaterne. 

6.2.2.1.6 HÅNDTERING AF MOMSREVISION 

I forhold til momsrevision, afhænger det udelukkende af hvilken medlemsstat der opereres i. Det 

medfører at virksomhederne kan være nødsaget til at have nogle ansatte der kan håndtere 

skattemyndighedernes krav i en pågældende medlemsstat, hvilket tillige giver en mere 

omkostningstung håndtering af momsrevisionen. 

6.2.2.2 FORSKELLE I FORPLIGTELSER OG PROCEDURER 

6.2.2.2.1 FORSENDELSE OG KONSIGNATIONSLAGRE 

Nogle medlemsstater tilbyder forenklingsforanstaltninger for ikke-etablerede virksomheder der har 

en varebeholdning i medlemsstaten, og som ikke behøver at momsregistreres og ligeledes ikke at 

erklære erhvervelse af varer inden for EU til medlemsstaten. En situation som denne kan give 

anledning til en problematik, hvor en virksomhed der er etableret i medlemsstaten og som hertil 
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anvender denne forenklingsforanstaltning, overfører varer til en anden medlemsstat hvor denne 

forenklingsforanstaltning ikke finder anvendelse. Dette giver anledning til, trods at virksomheden er 

i god tro og ligeledes tror at denne forenklingsforanstaltning også er gældende i den anden 

medlemsstat og hertil ikke momsregistrerer sig eller erklære erhvervelse af varer inden for EU, at 

virksomheden risikerer store straffe i den pågældende medlemsstat. 

6.2.2.2.2 GRÆNSEOVERSKRIDENDE KÆDETRANSAKTIONER 

Problemet med grænseoverskridende kædetransaktioner er afgørende for hvilke leveringer af varer 

inden for EU skal tilskrives med. Momsdirektivet tillader en forenkling på visse transaktioner på 

tværs af grænserne, også kaldet trekantshandel. Forenklingsforanstaltningerne anvendes forskelligt 

af medlemsstaterne. I nogle medlemsstater kan forenklingsforanstaltningerne også anvendes når 

der er mere end tre parter involveret i en handel. Ligeledes tillader nogle medlemsstater at 

forenklingsforanstaltningerne finder anvendelse, hvor mellemparten er registreret i den endelige 

kundes medlemsstat, mens andre ikke tillader dette. 

6.2.2.2.3 MOMSBEHANDLING OG -KVALIFIKATION AF BESTEMTE TRANSAKTIONER 

Nogle medlemsstater behandler leverancer, der involverer installation af varer, som levering af 

varer og andre som levering af tjenesteydelser. En afvigelse, som dette, i transaktionens 

kvalifikation medfører forskelle i momsbehandlingen, da reglerne for varer og tjenesteydelser ikke 

er identiske, herunder forskellige leveringssteder, forskellige momssatser medvidere.  

Dette kan medføre dobbeltbeskatning eller ingen beskatning. I tilfælde af dobbeltbeskatning kan 

virksomhederne få brug for at få hjælp fra lokale skatteeksperter. Et andet eksempel på sådan en 

situation er leasing, som behandles enten som levering af tjenesteydelser eller som levering af 

varer - dette er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat. Resultatet af dobbeltbeskatning eller 

ingen beskatning kan bruges som grundlag for skatteplanlægning. 

6.2.2.2.4 FRADRAGSRET PÅ KØBSMOMS 

Der er forskellige regler om fradragsret på købsmoms i medlemsstaterne. Her kan der være tale om 

forskellighed på begrænsning af fradragsretten, beregning af genindvindingspligtig moms for 

virksomheder der har transaktioner der giver ret til fradrag på købsmoms og transaktioner der ikke 

giver fradragsret på købsmoms. 
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6.3 HVEM BLIVER PÅVIRKET AF DETTE OG HVORDAN? 

Der er to områder der bliver berørt af kompleksiteten af det nuværende momssystem, det er 

medlemsstaterne og virksomhederne. 

• Medlemsstaterne 

o For at sikre at virksomhederne overholder de komplekse retningslinjer der er, bruger 

medlemsstaterne mange ressourcer på at holde øje ved hjælp af overvågning og 

revisionsopgaver. Trods at medlemsstaternes administrative procedurer er delvist 

ansvarlige for kompleksiteten af det nuværende momssystem, skyldes det i højere 

grad af reglerne i momsdirektivet der har til formål at sikre at medlemsstaterne 

foretager opfølgninger af de varer der florerer momsfrit inden for EU. 

• Virksomheder 

o Virksomheder som foretager grænseoverskridende handler bærer ekstra 

omkostninger på ca. 11 % i forhold til virksomheder der kun handler nationalt.85 

Yderligere er det en forøget risiko forbundet med juridisk usikkerhed for 

virksomheder der beskæftiger sig med grænseoverskridende handel. Disse risici og 

omkostninger kan være den afgørende faktor der medfører at virksomheder, der 

ofte er SME virksomheder, bliver afskrækket for at foretage grænseoverskridende 

handler. Yderligere bliver den primære funktion for det inde marked i EU påvirket af 

momssystemet, da det har en indflydelse på varer og tjenesteydelser der bliver 

produceret, handlet, købt og solgt. Dette går imod de fundamentale principper om 

neutralitetsprincippet86. 

  

                                                           

85 (EY, 2015) 
86 (EY, 2015) 
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6.4 DELKONKLUSION 

Det kan ud fra ovenstående ses at problemerne i det nuværende momssystem berører både 

medlemsstaterne og virksomhederne. Problemerne i forhold til MTIC svindel konkluderes det, at 

det både er medlemsstaterne, virksomhederne og samfundet der er påvirket af momssvig.  

Medlemsstaterne taber mellem 45 millioner euro og 53 millioner euro om året til momssvig. 

Virksomheder, der bliver en del af en momskarussel af ufrivillige årsager, bliver også ramt når der 

udøves momssvig af anden part.  

Samfundet bliver også, indirekte, påvirket af momssvig. Dette skyldes at medlemsstaterne ikke får 

de penge, som svindlerne snyder for, i statskassen. Disse penge kunne havde været brugt på 

forbedringer af infrastruktur, uddannelsesniveauet med videre. 

I henhold til kompleksiteten i det nuværende momssystem, kan det konkluderes at et komplekst 

system giver mulighederne for svindlerne. Ligeledes øges kompleksiteten af systemet når svigen 

forøges. Dette skyldes en naturlig reaktion - en reaktion hvor man vil gøre systemet mere 

komplekst for at gøre det svære for svindlerne. 

I forhold til medlemsstaterne giver et komplekst momssystem en forøgelse af den mængde af 

ressourcer de skal bruge, for at sikre at virksomhederne overholder det komplekse momssystem. 

Ligeledes så bliver virksomhederne også ramt af kompleksiteten, da der er en juridisk risiko 

forbundet ved at foretage grænseoverskridende handler. Ved at være en virksomhed som foretager 

grænseoverskridende handler, påtager man sig ekstra omkostninger, svarende til 11 %, i forhold til 

kun at handle nationalt. 
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7.  L Ø S NINGS FO R S L A G  

7.1 REDEGØRELSE OG ANALYSE AF LØSNINGSFORSLAG 

EU-Kommissionen er kommet frem med nogle løsningsforslag der skal være med til at sikre et mere 

robust og svigsikkert momssystem. Når der kigges på hvilke løsningsforslag EU-Kommissionen har 

fremlagt, så ses det at der er lagt vægt på B2B87 transaktioner på bestemmelsesstedet. Der 

eksisterer to fundamentale nøglepunkter som skal tages med i overvejelserne i forhold til 

løsningsforslagene som EU-Kommissionen har fremlagt. 

• Beskatningsstedet 

o Hertil om beskatningsstedet skal følge de fysiske varer eller ej. 

• Personer der er ansvarlig for betalingen af moms 

o Hertil om leverandøren opkræver momsen i bestemmelsesmedlemsstaten og 

dernæst betaler via One Stop Shop88 eller om der er kunden der skal stå for 

betalingen af moms gennem reverse charge. 

I forhold til de løsningsforslag EU-Kommissionen har fremlagt, så er det disse følgende kvalitative 

kriterier der bliver vurderet ud fra89: 

• Jævnbyrdighed og enkelthed 

• Budgetmæssige konsekvenser 

• Minimere det administrative og omkostninger ved indsamling af moms 

• Forebyggelse af svig og misbrug 

 

Hertil vurderes løsningsforslagene i forhold til disse kriterier; 

• Implementering af bestemmelsesprincippet 

                                                           

87 Se begrebsafklaring 
88 Se begrebsafklaring 
89 (EY, 2015) 
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• Ensartet behandling i forhold til national handel 

• Leveringssted 

• Momsmæssige mekanismer 

• Rapportering 

• Opsummerende beretninger 

• Yderligere rapporteringsforpligtelser 

• Forenklingsforanstaltninger vedrørende lovgivningsmæssige problemer og overvejelser 

Før de forskellige løsningsforslag beskrives og analyseres, så er det vigtigt at vide hvad Certified 

Taxable Person er. EU-Kommissionen implementerer d. 1. januar 2019 et nyt koncept: Certified 

Taxable Person. CTP skal angive om en virksomhed er en certificeret skattebetaler som 

skatteadministrationen har tillid til. For at få CTP-status skal er der en række betingelser der skal 

være opfyldt90: 

• Den afgiftspligtige person har hovedkvarter eller fast forretningssted inden for EU. 

• Den afgiftspligtige person er involveret i handel inden for EU eller er leverandør eller kunde i 

en konsignationslager konstellation. 

• Der skal ikke forelægge alvorlig overtrædelse eller hertil gentagne overtrædelser af 

beskatningsreglerne eller toldlovgivningen. Ligeledes skal der ej helle være lovovertrædelser 

vedrørende den skattepligtige persons økonomiske aktivitet. 

• Den afgiftspligtige person skal påvise en høj graf af kontrol med de aktiviteter samt 

varestrømme som han har. 

• Den afgiftspligtige person skal bevis finansiel solvens. Dette kan bevises ved en god 

økonomisk status eller den afgiftspligtige person kan yde garanti, som er givet af et 

forsikringsselskab eller andre finansielle institutioner eller af andre pålidelige tredjeparter. 

 

                                                           

90 (Deloitte, 2017) 
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Medlemsstaterne er forpligtet til at give en CTP-status til en afgiftspligtige person, ligeså snart de 

ovenstående betingelser er opfyldt. Hvis ansøgningen til CTP-status afvises, skal medlemsstaterne 

begrunde afvisningen. Ligeledes har den afgiftspligtige person ret til at klage over afslaget. 

Når virksomheden har fået godkendt ansøgning og herved opnår CTP-status, skal virksomheden 

være opmærksom på at skattemyndighederne godt kan trække CTP-statussen tilbage. 

Den afgiftspligtige har ikke mulighed for at vælge hvilken medlemsstat de skal ansøge om CTP-

status i. Den afgiftspligtige person skal ansøge om CTP-status i den medlemsstat hvor 

hovedkvarteret er beliggende eller hvor det faste forretningssted. Medlemsstaterne skal godkende 

andre medlemsstaters CTP ansøgninger. Dette skyldes at når en medlemsstat giver en afgiftspligtig 

person CTP-status, er dette gældende i alle andre medlemsstater inden for EU.91 

7.1.1 LØSNINGSFORSLAG 1: BEGRÆNSET FORBEDRING AF NUVÆRENDE 
MOMSREGLER 

Løsningsforslag ét består i at forbedre det nuværende momssystem for varer inden for EU, 

herunder B2B transaktioner, uden at reglerne i det nuværende momssystem bliver ændret 

grundlæggende. Dette betyder yderligere at de grundlæggende principper samt funktionen af det 

nuværende momssystem for handel med varer inden for EU vil forblive uændret. De forbedringer 

der bliver foretaget i det nuværende momssystem berører fire meget specifikke regelsæt, som er 

blevet identificeret af de nationale skattemyndigheder, som har til hensigt at ændre den juridiske 

klarhed samt den juridiske sikkerhed.92 

 

 

                                                           

91 (Deloitte, 2017) 
92 (EY, 2015) 



  

Side 49 af 139 

 

 

Illustration 7.1.1 

Kilde: (European Commission, 2017) 

Adm.: Udarbejdet specifikt til denne opgave 

Leverandør: 

Her kan det ses, at beskatningsstedet er i den medlemsstat hvor leverandøren er etableret. 

Ydermere ses det at den ansvarlige er leverandøren, men da varerne sendes til en anden 

medlemsstat inden for EU, går transaktionen i 0-momssats. Transaktionen skal dokumenteres og 

hertil bevises, da den er momsfritaget. 

Kunde: 

Her kan det ses at beskatningsstedet er i den medlemsstat hvor kunden er etableret. 

Yderligere kan det ses at kunden kan anvende reverse charge. Kunden betaler moms på 20 % til 

Statskassen i medlemsstaten hvor kunden er etaberet, svarende til 20 kr. Samtidig fratrækkes 

momsen, svarende til 20 kr. som tilbagebetaling af moms. 

  

Medlemsstat 1 

Moms = 15%                                                          

Leverandør 

Medlemsstat 2 

Moms = 20% 

 

Kunde 

Varer 

100 kr. + 0 moms 

Statskassen 1 Statskassen 2 

0 kr. i moms 

+ 20 kr. 

- 20 kr. 

= 0 kr.
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7.1.1.1 REGELSÆT 1 

Regelsæt 1 omhandler den juridiske værdi af kundens momsidentifikationsnummer og 

momsfritagelse for leverancer af varer i oprindelsesmedlemsstaten. 

At oplyse køberens gyldige momsidentifikationsnummer vil blive en væsentlig betingelse for 

anvendelsen af momsfritagelsen for varer inden for EU. Denne ændring er blevet foreslået af 

medlemsstaterne. Medlemsstaterne har foreslået denne ændring, da de mener at dette vil 

medføre en bedre overvågning af varestrømmene ved at benytte opsummerende beretninger samt 

VIES systemet. 

7.1.1.2 REGELSÆT 2 

Regelsæt 2 omhandler momsbehandlingen af konsignationslagre. Altså den situation hvor en 

leverandør flytter deres lager til en medlemsstat hvor leverandøren ikke er etableret, for på et 

senere tidspunkt at kunne sælge varerne til en allerede kendt køber. Dette giver anledning til, ifølge 

EU-reglerne, at overdragelsen af varer medfører en estimeret levering af varer, inden for EU, i 

oprindelsesmedlemsstaten som er foretaget af overdrageren.  

Ligeledes indeholder EU’s regler at en erhvervelse inden for det indre marked, i en given 

medlemsstat som varerne leveres til og som er foretaget af overføreren, er nødsaget til at 

registrerer sig i dén medlemsstat. Hertil er der tale om national levering.93 I forhold til måden EU vil 

ændre det nuværende momssystem, vil dette bestå i en behandling af grænseoverskridende 

overførsel af varer og hernæst nationalt salg som en fritaget levering, hvortil køberen erhverver 

varerne. Dertil undgår man enhver forpligtelse i forhold til overdragelsen i den medlemsstat hvor 

varerne leveres. 

  

                                                           

93 (Europa-Kommissionen, 2017) 
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7.1.1.3 REGELSÆT 3 

Regelsæt 3 omhandler momsbehandlingen af kædetransaktioner. Dette refererer til tilfælde hvor 

der er flere parter der er involveret i én transaktion. Det vil sige, virksomhed A sælger til 

virksomhed B, der sælger til virksomhed C, der sælger til virksomhed D, mens varerne transporteres 

direkte fra virksomhed A til D, så B og C har ikke berøring med varerne og dermed kun agerer som 

mellemmænd. I henhold til det nuværende momssystem er det vanskeligt at determinere hvilken 

levering som vil være den eneste fritagne i transaktionskæden. I henhold til måden EU vil ændre det 

nuværende momssystem, vil dette bestå i en juridisk formodning som vil være med til at skabe 

retssikkerhed for skattemyndigheder og ligeledes virksomheder.94 

7.1.1.4 REGELSÆT 4 

Dette regelsæt omhandler bevis for transport eller forsendelse af varer, som sælges på tværs af 

grænserne. Beviset, som virksomheden skal udarbejde, er nødvendigt for at retfærdiggøre 

anvendelsen af momsfritagelsen inden for EU. En juridisk formodning laves når en leverandør har 

lavet handelsdokumenter for at bevise transporten eller forsendelsen til en anden medlemsstat, og 

det herved formodes at varerne har forladt medlemsstaten hvor leverandøren har erklæret 

momsfritagelse for varerne. Denne formodning vil hertil blive bekræftet eller afkræftet af de 

nationale skattemyndigheder, der skal fremlægge beviser for det modsatte. 

Fordelene ved regelsæt 2, 3 og 4 er begrænset til kun at påvirke CTP. Dette vil give CTP 

leverandører mulighed for at drage fordel af simplificeringen af konsignationslagre, 

kædetransaktioner og bevis for leverancer inden for EU. Dette vil give en reduktion af de 

administrative omkostninger der er forbundet med disse leverancer, så omkostningerne vil 

reduceres.95 

  

                                                           

94 (European Commission, 2017) 
95 (European Commission, 2017) 
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7.1.1.5 VURDERINGSKRITERIERNE 

Kriterier Løsningsforslag 1 

 

Implementering af 

bestemmelsesprincippet 

 

I dette løsningsforslag udnyttes den eksisterende reverse 

charge model. 

Leverandøren i medlemsstat 1 opkræver ikke moms. (se 

illustration 5.1) 

Kunden afregner selv moms i medlemsstat 2 ved brug af 

reverse charge. (se illustration 5.1) 

 

Ensartet behandling i forhold til national 

handel 

Der er ikke en ensartet behandling i forhold til national 

handel. 

 

Leveringssted 

I dette løsningsforslag følges den faktiske varestrøm - altså 

hvor vareren befinder sig på tidspunktet for endt transport, i 

dette tilfælde er det i medlemsstat 2. 

 

Momsmæssige mekanismer 

Kunden, som er etableret i medlemsstat 2, får købsmomsen 

refunderet. 

 

Rapportering 

Eksisterende system til tilbagebetaling af moms. 

 

Opsummerende beretninger 

Opsummerende beretninger er krævet 

 

Yderligere rapporteringsforpligtelser 

Ingen yderligere rapporteringsforpligtelser 

 

Forenklingsforanstaltninger vedrørende 

lovgivningsmæssige problemer og 

overvejelser 

Momsidentifikationsnummeret af køberens virksomhed er 

obligatorisk for at få momsfritaget levering af varer inden for 

EU. 

Harmoniseringen af konsignationslagre, behandling af 

transaktionskæde forretninger i hele EU samt beviset for 

transporten inden for EU. 

  Tabel: 7.1.1.5 

Kilde: (EY, 2015) 
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7.1.2 LØSNINGSFORSLAG 2: BESKATNINGEN FØLGER VARESTRØMMEN 

Løsningsforslag to består i at ændre de gældende regler, mens varestrømmen stadig følges. Når de 

solgte varer transporteres over grænserne inden for EU, opkræves momsen i den medlemsstat hvor 

varerne leveres ved transportens afslutning - altså leveringsstedet for moms bestemmes af varens 

bestemmelsesmedlemsstat. Hvis varerne ikke transporteres, er leveringsstedet i den medlemsstat 

hvor varerne befinder sig, når leveringen finder sted. Den person der er ansvarlig for opkrævningen 

af momsen i den medlemsstat hvor varerne leveres, er leverandøren. Når leverandøren ikke er 

momsregistreret i beskatningsmedlemsstaten - altså medlemsstaten hvor varerne leveres, vil 

momsen blive opgjort ved brug af One Stop Shop i etableringsmedlemsstaten. 96 

One Stop Shop tillader at modregne udgående moms på baggrund af leverancer der indeholder 

indgående moms, altså hvor momsen indgår i købsprisen af varerne, inden for EU. Grundet brugen 

af One Stop Shop, ville en enkel momsregistrering i etableringsmedlemsstaten være tilstrækkelig til 

at leverandøren kan indberette og redegøre for al salgsmoms inden for EU - det vil sige at 

leverandøren ikke længere behøver at momsregistrere i alle de medlemsstater hvor der sælges 

varer til. Fortsat vil disse grænseoverskridende leverancer af varer fortsat være genstand for 

reverse charge. Dette betyder, at beskatningsstedet stadig vil forblive i den medlemsstat hvor 

varerne leveres, mens at den ansvarlige person for opkrævningen af den skyldige moms ville være 

kunden og ikke leverandøren.97 

Dette ville kun være muligt når kunden har anmodet om at opnå Certified Taxable Person-status. 

Hvis den certificerede kunde ikke er etableret i den medlemsstat hvor varerne leveres, skal 

momsen på denne form for transaktion indberettes og hertil redegøres af kunden ved brug af One 

Stop Shop i den medlemsstat hvor kunden er etableret. I dette løsningsforslag skal leverandøren 

ikke fremlægge en periodisk opsummerende beretning. Dog, i forhold til at bekæmpe momssvig, 

skal kunden indberette sine indkøb fra leverandører der er etableret i en anden medlemsstat end 

den. Ligeledes skal kunden også tjekke leverandørens momsidentifikationsnummer.98 

                                                           

96 (European Commission, 2017) 
97 (European Commission, 2017) 
98 (European Commission, 2017) 
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Ved dette løsningsforslag, for at tilføje en mere enkel og mere konsekvent måde, vil det være godt 

at udarbejde en standardisering af produktdefinitioner, der klart og tydeligt angiver hvilke 

produkter der er berettigede til en reduceret sats. 

Denne illustration, illustrerer forløbet når kunden ikke er en Certified Taxable Person: 

 

Illustration 7.1.2 

Kilde:  (European Commission, 2017) 

Adm.: Specifikt udarbejdet til denne opgave 

Her kan det ses at beskatningsstedet er i medlemsstat 2. Dér hvor kunden er etableret. 

Ydermere kan det ses at leverandøren er ansvarlig for betaling af moms gennem One Stop Shop. 

Moms på 20 kr. betales til Statskassen i medlemsstat 1. Dernæst eftergiver Statskassen 1 de 20 kr. 

moms til Statskassen 2. Kunden, som ikke er CTP, fratrækker momsen. 

Denne illustration, illustrerer forløbet når kunden er en Certified Taxable Person: 

Medlemsstat 1 

Moms = 15% 

 

Leverandør 

Medlemsstat 2 

Moms = 20% 

Kunde 

Ikke CTP 

Varer 

100 kr. + 20 moms 

Statskassen 1 Statskassen 2 

20 kr. i moms - 20 kr. i moms 

20 kr. One Stop Shop 
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Illustration 7.1.2.1 

Kilde: (European Commission, 2017) 

Adm.: Specifikt udarbejdet til denne opgave 

Her kan det ses, at beskatningsstedet er i medlemsstat 2. Dér hvor kunden er etableret. 

Yderligere kan det ses at CTP kunden er ansvarlig for betaling af moms. Kunden foretager reverse 

charge i medlemsstat 2. Momsen på 20 kr. betales til statskassen og samtidig fratrækkes moms på 

20 kr.  

I forhold til løsningsforslag to så tillader det kunder, der er Certified Taxable Person, at forsætte 

deres køb af varer uden moms i andre medlemsstater og dertil anvende reverse charge på 

leverancerne. For medlemsstaterne vil implementeringen af Certified Taxable Person reduceres 

mængden af moms gennem One Stop Shop. Samtidig skal det sikres at anvendelsen af reverse 

charge ikke giver anledning til momssvig, og at det kun er pålidelige erhvervsdrivende der får 

tilladelse til at anvende reverse charge. 

Medlemsstat 1 

Moms = 15 % 

 

Leverandør 

Medlemsstat 2 

Moms = 20 % 

Kunde 

CTP 

Varer 

100 kr. + 0 moms 

Statskassen 

+ 20 kr. 

- 20 kr. 

= 0 kr. 
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7.1.2.1 VURDERINGSKRITERIERNE 

Kriterier Løsningsforslag 2 

 

Implementering af bestemmelsesprincippet 

Leverandøren i medlemsstat 1 opkræver moms af medlemsstat 

2, dér hvor varerne er placeret på tidspunktet for endt 

transport. (Se illustration 5.2.1). 

Hvis kunden er Certified Taxable Person, så er det kunden der 

står til regnskab for momsen ved brug af reverse charge. (Se 

illustration 5.2.2). 

 

Ensartet behandling i forhold til national 

handel 

Der er en ensartet behandling i forhold til national handel. 

 

Leveringssted 

I dette løsningsforslag følges den faktiske varestrøm - altså hvor 

vareren befinder sig på tidspunktet for endt transport, i dette 

tilfælde er det i medlemsstat 2. 

 

Momsmæssige mekanismer 

Leverandøren benytter One Stop Shop og betaler moms tilbage 

til statskassen i medlemsstat 2. (Se illustration 5.2.1). 

Salgsmoms, altså indgående moms, modregnes ved et fradrag i 

medlemsstat 1. 

 

Rapportering 

Her benyttes One Stop Shop. 

 

Opsummerende beretninger 

Forpligtelsen til at indsende beretninger er fjernet. 

 

Yderligere rapporteringsforpligtelser 

 

Kunden er forpligtet til at indgive køb fra ikke-etablerede 

virksomheder - undtagen hvis kunden har CTP-status og 

reverse charge kan anvendes. 

Når transporten af varer ikke er organiseret af leverandøren, 

skal kunde oplyse navnet på den medlemsstat hvor varerne skal 

leveres, inden for to arbejdsdage. 

 

Forenklingsforanstaltninger vedrørende 

lovgivningsmæssige problemer og 

overvejelser 

En simplificering af satserne: 

- Definitioner på produkter der er berettiget til en 

nedsat momssats vil blive standardiseret. 

- Reverse charge for leverancer til CTP-kunder. 

Tabel: 7.1.2.1 

Kilde: (EY, 2015) 
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7.1.3 LØSNINGSFORSLAG 3: REVERSE CHARGE FØLGER VARESTRØMMEN 

Løsningsforslag tre består i at tilpasse de nuværende regler i momssystemet, mens varestrømmen 

stadig følger de nuværende regler og hertil anvender reverse charge til opkrævning af moms. De 

nuværende regler i momssystemet kategoriserer hver grænseoverskridende transaktion til enten 

en fritaget levering inden for EU eller en skattepligtig erhvervelse inden for EU.  

I dette løsningsforslag afskaffes disse to kategoriseringer, fritaget levering eller skattepligtig 

erhvervelse. I stedet for disse to kategoriseringer, tilføjes der kun én kategori, levering inden for EU, 

hvor leveringen beskattes i bestemmelsesmedlemsstaten. Det medfører at der, fra et mere praktisk 

synspunkt, ikke vil ske større ændringer i det nuværende momssystem. 99 

Varer der sælges og leveres til en anden medlemsstat vil stadig være en grænseoverskridende 

handel som er momsfritaget, men ud fra ændringen i dette løsningsforslag, vil det juridiske aspekt 

kun fokusere på én transaktion inden for EU, i stedet for de nuværende to transaktioner. Når 

varerne transporteres fra en medlemsstat til en anden, vil beskatningsstedet være i den 

medlemsstat hvor varerne ankommer - altså bestemmelsesmedlemsstaten.  

Men derimod, hvis varerne ikke transporteres, er leveringsstedet i den medlemsstat hvor varerne 

befinder sig når leveringen sker. Eftersom dette løsningsforslag involverer indsamlingsmetoden, 

som er baseret på reverse charge, vil den person der er ansvarlig for opkrævningen af den skyldige 

moms er kunden der modtager de leverede varer og ikke leverandøren der sender varerne. 100 

Kunden skal derfor erklære og fratrække momsen for den grænseoverskridende levering i 

bestemmelsesmedlemsstaten. Ligeledes gør dette løsningsforslag ikke brug af One Stop Shop til 

indberetning og opkrævning af moms. Kunden er forpligtet, under alle omstændigheder, til at 

oplyse sit momsidentifikationsnummer til leverandøren. Yderligere oplysninger bliver udvekslet ved 

brug af en opsummerende beretning, som leverandøren skal forelægge. 

Denne illustration viser hvordan varestrømmen og håndteringen af moms skal håndteres i dette 

løsningsforslag. 

                                                           

99 (European Commission, 2017) 
100 (EY, 2015) 



  

Side 58 af 139 

 

 

Illustration 7.1.3 

Kilde: (European Commission, 2017) 

Adm.: Specifikt udarbejdet til denne opgave 

Her kan det ses, at beskatningsstedet er i medlemsstat 2. Dér hvor kunden er etableret. Ligeledes er 

kunden den ansvarlige for betaling af moms. Kunden foretager reverse charge i medlemsstat 2. 

Momsen på 20 kr. betales til statskassen, og samtidig fratrækkes der moms på 20 kr.  

  

Medlemsstat 1 

Moms = 15 % 

 

Leverandør 

Medlemsstat 2 

Moms = 20 % 

 

Kunde 

Varer 

100 kr. + 0 moms 

Statskassen 

+ 20 kr. 

- 20 kr. 

= 0 kr. 
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7.1.3.1 VURDERINGSKRITERIERNE 

Vurderingskriterier 

Kriterier Løsningsforslag 3 

 

Implementering af 

bestemmelsesprincippet 

Leverandør i medlemsstat 1 opkræver ikke moms. 

Kunden skal selv afregne moms i medlemsstat 2 ved brug af 

reverse charge. Dér hvor varerne er placeret på tidspunktet for 

endt transport. 

 

Ensartet behandling i forhold til national 

handel 

Der er ikke en ensartet behandling i forhold til national handel. 

 

Leveringssted 

I dette løsningsforslag følges den faktiske varestrøm - altså hvor 

vareren befinder sig på tidspunktet for endt transport, i dette 

tilfælde er det i medlemsstat 2. 

 

Momsmæssige mekanismer 

Kundens tilbagebetaling af moms i medlemsstat 2 - reverse 

charge. 

 

Rapportering 

Eksisterende system til tilbagebetaling af moms - hvis kunden 

ikke er momsregistreret, så har kunden en forpligtelse til at 

lade sig momsregistrerer i den medlemsstat hvor beskatningen 

finder sted. 

 

Opsummerende beretninger 

Opsummerende beretninger er påkrævet. 

 

Yderligere rapporteringsforpligtelser 

Ingen yderligere rapporteringsforpligtelser 

 

Forenklingsforanstaltninger vedrørende 

lovgivningsmæssige problemer og 

overvejelser 

Ingen yderligere forenklingsforanstaltninger vedrørende 

lovgivningsmæssige problemer og overvejelser. 

 

  

Tabel: 7.1.3.1 

Kilde: (EY, 2015) 
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7.1.4 LØSNINGSFORSLAG 4: TILPASNING AF LEVERINGSSTEDET FOR 
TJENESTEYDELSER 

Løsningsforslag fire består i at justere leveringsstedsregler for tjenesteydelser, hertil ved brug af 

reverse charges til indsamlingen af moms. Der vil kun være én skattepligtig transaktion, nemlig 

levering af tjenesteydelse, hvilket medfører at konceptet med erhvervelse inden for EU bliver 

afskaffet. Leveringsstedet vil være dér hvor kunden har sit primære forretningssted og her vil den 

skyldige moms tilfalde den medlemsstat hvor kundens primære forretningssted er etableret. Dette 

gælder ligeledes hvis tjenesteydelsen transporteres til en medlemsstat hvor kunden ikke er 

etableret, altså hverken har sit primære forretningssted eller fast forretningssted, så skal momsen 

på leverancen stadig betales i den medlemsstat hvor kunden har sit primære forretningssted. Dog, 

hvis tjenesteydelsen leveres til et fast forretningssted der tilhører kunden, og dette forretningssted 

er etableret i en anden medlemsstat end den hvor kundens primære forretningssted er, vil 

leveringsstedet stadig være der hvor der fasteforretningssted er etableret. 101 

Ydermere, hvis kunden ikke har et etableringssted eller et fast forretningssted, vil leveringssted 

være kundens faste adresse eller bopæl. Under alle omstændigheder, skal tjenesteydelsen tillægges 

moms inden for EU. Hvis transaktionen involverer tjenesteydelser uden for EU, er denne 

transaktion ikke skattepligtig. Modsat dette, hvis tjenesteydelsen benyttes inden for EU og kunden 

ikke er etableret i EU, er tjenesteydelsen fritaget for moms.  

Dette løsningsforslag tillader ikke at ignorere den fysiske varestrøm. I tilfælde hvor tjenesteydelsen 

leveres til kundens faste forretningssted, som er beliggende i en anden medlemsstat end den hvor 

kunden har sit primære forretningssted, forbliver ydelsens leveringssted det væsentlige element 

der skal tages i betragtning. Når leverandøren ikke er etableret i en beskatningsmedlemsstat, bliver 

kunden ansvarlig for betalingen af moms ved anvendelse af reverse charge. Kunden er dertil 

forpligtet til at give leverandøren oplysninger om sit momsidentifikationsnummer. For hertil at 

bekæmpe momssvig, skal varens placering angives på fakturaen eller den opsummerende 

beretning. Dernæst vil oplysningerne udveksles ved brug af den opsummerede beretning, som 

                                                           

101 (European Commission, 2017) 
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ligeledes skal fremlægges af leverandøren. Dertil vil der blive indført en forenklingsforanstaltning, 

hvor leverancer til Certified Taxable Persons ikke kræver opsummerende beretning. 102 

Eftersom reverse charge finder anvendelse i alle tilfælde hvor en tjenesteydelse leveres til en kunde 

der er etableret i en anden medlemsstat end leverandørens og at leverandøren, i disse tilfælde, ikke 

skal opkræve moms, så er brugen af en fuld One Stop Shop ikke nødvendig. En begrænset One Stop 

Shop er dog nødvendig for tjenesteydelser leveret til en ikke EU-kunde, men hvor tjenesteydelsen 

benyttes inden for EU. 

Denne illustration viser når tjenesteydelsen leveres til kundens primære forretningssted: 

 

Illustration 7.1.4.1 

Kilde: (European Commission, 2017) 

Adm.: Specifikt udarbejdet til denne opgave 

Her kan det ses at beskatningsstedet er i den medlemsstat hvor kunden har det primære 

forretningssted, også selvom varen bliver transporteret uden for medlemsstat 1. 

                                                           

102 (EY, 2015) 

Medlemsstat 1 

Moms = 15 % 

 

Leverandør 

Medlemsstat 2 

Moms = 20 % 

 

Kunde 
100 kr. + 0 moms 

Statskassen 

+ 20 kr. 

- 20 kr. 

= 0 kr. 
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Ligeledes ses det at kunden er ansvarlig for betalingen af moms. Kunden kan benytte sig af reverse 

charge i medlemsstat 2. Momsen på 20 kr. betales til statskassen, og samtidig fratrækkes 20 kr. som 

tilbagebetaling af moms. 

Denne illustration viser, tjenesteydelsen leveres til kundens faste forretningssted: 

 

Illustration 7.1.4.2 
Kilde: (European Commission, 2017) 

Adm.: Specifikt udarbejdet til denne opgave 

Her kan det ses at beskatningsstedet er i medlemsstat 3, dér hvor kundens faste forretningssted er, 

uanset om ydelsen benyttes i medlemsstat 1, 2 eller 3. 

Ligeledes kan det ses at kunden er ansvarlig for betaling af moms gennem reverse charge i 

medlemsstat 3. Moms på 25 kr. betales til statskassen i medlemsstat 3 og samtidig fratrækkes 

moms på 25 kr. som tilbagebetaling af moms. 

I løsningsforslag fire, i henhold til Certified Taxable Person, vil en simplificering indføres hvor 

leverancer til en CTP kunde ikke kræver opsummerende beretninger. 

Medlemsstat 1 

Moms = 15 % 

 

Leverandør 

Medlemsstat 2 

Moms = 20 % 

Kunde 

Primære forretningssted 
100 kr. + 0 moms 

Statskassen 

+ 25 kr. 

- 25 kr. 

= 0 kr. 

Medlemsstat 3 

Moms = 25 % 

Kunde 

Fast forretningssted 

Serviceydelse 
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7.1.4.1 VURDERINGSKRITERIERNE 

Kriterier Løsningsforslag 4 

 

Implementering af bestemmelsesprincippet 

Leverandøren i medlemsstat 1 opkræver ikke moms. 

Kunden afregner selv moms med medlemsstat 2, som er 

kundens etableringssted, ved brug af reverse charge. 

 

Ensartet behandling i forhold til national handel 

Der er ikke en ensartet behandling i forhold til national 

handel. 

 

Leveringssted 

Leveringsstedet følger kundens etableringssted, det vil 

sige medlemsstat 2. 

 

Momsmæssige mekanismer 

Kundens tilbagebetaling af moms i medlemsstat 2 - 

reverse charge. 

 

Rapportering 

Eksisterende system til tilbagebetaling af moms. 

 

Opsummerende beretninger 

Opsummerende beretninger er påkrævet, medmindre 

kunden er Certified Taxable Person. 

 

Yderligere rapporteringsforpligtelser 

Placeringen af varerne skal angives i fakturaen og/eller i 

opsummerende beretning. 

 

Forenklingsforanstaltninger vedrørende 

lovgivningsmæssige problemer og overvejelser 

Implementering af en begrænset One Stop Shop for 

varer der leveres til en kunde der ikke er etableret i EU, 

men varerne forbliver inden for EU.  

 

  

Tabel: 7.1.4.1 

Kilde: (EY, 2015) 
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7.1.5 LØSNINGSFORSLAG 5: BESKATNINGEN FØLGER AFTALESTRØMMEN 

Løsningsforslag fem består i at tilpasse leveringsstedsregler for varer med aftalestrømmen, og når 

leverandøren opkræver moms hos kunden. Dette betyder at leverandøren skal opkræve momsen i 

den medlemsstat hvor kunden er etableret og hvor der er indgået en aftale om levering af varen, 

uanset om varen transporteres over grænserne inden for EU. 103 

Hvis leverandøren ikke er etableret i beskatningsmedlemsstaten, skal leverandøren indberette den 

moms der skal betales ved brug af One Stop Shop. Hvis den kontraherende part om-allokerer 

omkostningerne til en anden virksomhed, vil dette blive behandlet som en leverance og dette skal 

oplyses og dertil indberette den skyldige moms, ved at gøre brug af One Stop Shop hvis 

virksomheden i givet fald ikke er momsregistreret i beskatningsmedlemsstaten. Under alle 

omstændigheder skal varerne være underlagt moms inden for EU.  

Hvis en transaktion involverer varer der er uden for EU, bliver transaktionen ikke skattepligtig. 

Modsat, hvis varerne er inden for EU, så vil momsen forfalde selvom kunden ikke er etableret i EU. I 

dette tilfælde er leveringsstedet den medlemsstat hvor leverandøren er etableret, ellers er kunden 

nødsaget til at lade sig momsregistrere i en medlemsstat i EU og alle leverancer til kunden vil være 

placeret i den medlemsstat hvor han er registreret. 104 

En forenklingsforanstaltning vil dog gøre det muligt for leverancer til CTP-personer, som tillader 

reverse charge der hvor kunden betaler momsen. Ved dette løsningsforslag, for at tilføje en mere 

enkel og mere konsekvent måde, vil det være godt at udarbejde en standardisering af 

produktdefinitioner, der klart og tydeligt angiver hvilke produkter der er berettigede til en 

reduceret sats. For at bekæmpe momssvig skal kunden indberette alle køb fra ikke-etablerede 

virksomheder. 

Denne illustration viser, når kunden ikke er CTP: 

 

                                                           

103 (EY, 2015) 
104 (EY, 2015) 
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Illustration 7.1.5.1 

Kilde: (European Commission, 2017) 

Adm.: Specifikt udarbejdet til denne opgave 

Her ses det at beskatningsstedet er i medlemsstat 2 hvor kunden er etableret. 

Ligeledes ses det at det er leverandøren der er ansvarlig for betaling af moms gennem One Stop 

Shop. Moms på 20 kr. betales til Statskassen 1, hvorefter statskassen 1 eftergiver moms på 20 kr. til 

statskassen 2 i medlemsstat 2. Kunden fratrækker momsen i medlemsstat 2, som tilbagebetaling af 

moms. 

  

Medlemsstat 1 

Moms = 15% 

 

Leverandør 

Medlemsstat 2 

Moms = 20% 

Kunde 

Ikke CTP 
100 kr. + 20 moms 

Statskassen 1 Statskassen 2 

20 kr. i moms - 20 kr. i moms 

20 kr. One Stop Shop 
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Denne illustration viser, når kunden er CTP: 

 

Illustration 7.1.5.2 

Kilde: (European Commission, 2017) 

Adm.: Specifikt udarbejdet til denne opgave 

Her ses det at beskatningsstedet er i medlemsstat 2 hvor kunden er etableret. 

Ligeledes ses det at det er kunden der er ansvarlig for betaling af moms via reverse charge i 

medlemsstat 2. Moms på 20 kr. betales til statskassen i medlemsstat 2, og samtidig fratrækkes 20 

kr. som tilbagebetaling af moms. 

I forhold til løsningsforslag fem tillader det kunder med CTP-status at forsætte deres køb af varer 

uden moms i andre medlemsstater, og dertil anvende reverse charge på leverancerne. For 

medlemsstaterne vil implementeringen af Certified Taxable Person reducere mængden af moms 

gennem One Stop Shop. Samtidig skal det sikres at anvendelsen af reverse charge ikke giver 

anledning til momssvig, og at det kun er pålidelige erhvervsdrivende der får tilladelse til at anvende 

reverse charge.  

Medlemsstat 1 

Moms = 15 % 

 

Leverandør 

Medlemsstat 2 

Moms = 20 % 

 

Kunde 

CTP 

100 kr. + 20 moms 

Statskassen 

+ 20 kr. 

- 20 kr. 

= 0 kr. 
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7.1.5.1 VURDERINGSKRITERIERNE 

Vurderingskriterier 

Kriterier Løsningsforslag 5 

 

Implementering af bestemmelsesprincippet 

Leverandøren i medlemsstat 1 opkræver moms af 

medlemsstat 2 - dér hvor kunden er etableret. 

Hvis kunden er en Certified Taxable Person, står kunden 

selv på afregning af moms ved brug af reverse charge. 

 

Ensartet behandling i forhold til national 

handel 

Der er en ensartet behandling i forhold til national handel. 

 

Leveringssted 

Leveringsstedet følger den kontraherende part, der er 

etableret i medlemsstat 2. 

 

Momsmæssige mekanismer 

Leverandøren benytter One Stop Shop og betaler moms 

tilbage til statskassen i medlemsstat 2. (Se illustration 

5.2.1). 

Salgsmoms, altså indgående moms, modregnes ved et 

fradrag i medlemsstat 1. 

 

Rapportering 

Her benyttes One Stop Shop. 

 

Opsummerende beretninger 

Forpligtelsen til at indsende beretninger er fjernet. 

 

Yderligere rapporteringsforpligtelser 

Kunden er forpligtet til at rapportere alle køb fra ikke-

etablerede virksomheder - undtagen hvis kunden har CTP-

status og der kan anvendes reverse charge. 

 

Forenklingsforanstaltninger vedrørende 

lovgivningsmæssige problemer og 

overvejelser 

En simplificering af satserne: 

- Definitioner på produkter der er berettiget til en 

nedsat momssats vil blive standardiseret. 

- Reverse charge for leverancer til CTP-kunder. 

 

  

Tabel: 7.1.5.1 

Kilde: (EY, 2015) 
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7.2 DELKONKLUSION 

7.2.1 BESKATNINGSSTEDET 

De fem løsningsforslag, som er beskrevet ovenfor, giver mulighed for beskatning på 

bestemmelsesstedet for grænseoverskridende leverancer af varer - B2B. Dog differentierer det 

faktiske beskatningssted løsningsforslagene imellem.  

Løsningsforslag ét, to og tre er beskatningsstedet dér, i den medlemsstat, hvor varerne leveres, 

altså beskatningen følger varestrømmen. I henhold til løsningsforslag fire og fem, så anses 

beskatningsstedet i den medlemsstat hvor kunden er etableret, altså det følger aftalestrømmen. 

Sondringen mellem varestrømmen og aftalestrømmen er vigtigt, ud fra medlemsstaternes 

revisionsmæssige perspektiv.  

Disse sondringer kan have indflydelse på indvirkning på de administrative omkostninger, 

effektiviteten af momsopkrævningen, eftersom varestrømmen følges og herved bliver varens 

bevægelser overvåget af medlemsstaterne. Ved varestrømmen kan dette betragtes som et 

instrument til kontrol, hvorimod at denne form for kontrol ikke eksisterer når der er tale om 

aftalestrømmen. 

7.2.2 ANSVARLIG FOR BETALING AF MOMS 

Når der kigges på måden hvorpå moms skal indsamles, så er det to modelklassificeringer: 

Beskatningsmodellen og Reverse charge modellen. 

Beskatningsmodellen er hvor leverandøren opkræver moms af kunderne, der er baseret på opdelte 

betalinger. Det sikrer en egenkontrol af momssystemet og ligeledes er systemet gældende for 

national handel. 

Reverse charge modellen er hvor kunderne selvangiver momsen og udsætter momsindberetningen 

indtil det endelige forbrugsled, herved adskiller dettes sig fra national handel. Dette er et vigtigt 

element i forhold til ensartet behandling og ligeledes med henblik på at bekæmpe MTIC svindel. 

I tabellen nedenfor ses modelklassificeringen af ovenstående: 
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 Beskatningsmodellen Reverse charge modellen 

Varestrømmen • Løsningsforslag 2 • Løsningsforslag 1 

• Løsningsforslag 3 

Aftalestrømmen • Løsningsforslag 5 • Løsningsforslag 4 

 Tabel 7.2 

Kilde: (Europa-Kommissionen, 2017), side 48 

Adm.: Denne tabel er udarbejdet specifikt til denne opgave 

8.  V UR DER ING  A F  UNDER S Ø GEL S E  

Da EU-kommissionen skulle vælge mellem de forskellige løsningsforslag, tog de ikke bare en 

beslutning baseret på en mavefornemmelse. EY lavede en rapport i 2015, hvor de vurderede 

virkningen af de enkelte løsningsforslag.105 

Undersøgelsen viser den forventede påvirkning på de enkelte løsningsforslag sammenlignet med 

det nuværende system. Der ses på den generelle funktion af systemet, lovgivning, overholdelse af 

momslovgivning, skatteadministration, pengestrømme og momssvig. Desuden tages der også for 

evt. ændringer i makroøkonomiske forhold.106 

Overordnet set har EY lavet undersøgelsen baseret på følgende ting:107 

• Primær og sekundær dataindsamling. 

• Analyse af disse data. 

En mere detaljeret beskrivelse af metoden bag undersøgelsen vil blive uddybet nedenfor. 

  

                                                           

105 (EY, 2015), side 41 
106 (EY, 2015), side 51 
107 (EY, 2015), side 51 
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8.1 DATAINDSAMLING 

Undersøgelsen er lavet ved hjælp af primært og sekundært data fra EU. Dataene kommer blandt 

andet fra virksomheder, skattemyndigheder og skatteeksperter. I nedenstående tabel er der et 

overblik over de anvendte dataindsamlingsmetoder som efterfølgende uddybes.108 

Dataindsamlingsmetode: Hvem blev spurgt? Hovedområder: 

Virksomhedsundersøgelse Virksomheder Compliance 

Ekstra omkostninger 

Skatteeksperterundersøgelse Skatteeksperter Teknisk og Compliance 

Medlemsstatsundersøgelse Skattemyndigheder Administrationsbyrde 

VAT Gap 

”As is/to be” Lovgivningsmæssig 

matrix 

Skatteeksperter Forskelle i behandlingen af udvalgte 

transaktioner af varer 

Tabel 8.1  

Kilde: (EY, 2015) 

8.2 VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE 

Virksomheder i alle 28 medlemsstater i EU skulle besvare 32 spørgsmål for at fastlægge 

virksomhedernes overholdelse af momsforpligtelser under det nuværende system og hvordan disse 

ville ændre sig ved hvert af løsningsforslagene. Der var 146 respondenter i undersøgelsen og der 

var ingen eller begrænset svar i visse medlemsstater, hvilket gør at validiteten ved denne 

undersøgelse er begrænset. Spørgsmålene var inddelt i tre forskellige sektioner.109 

• Sektion 1: Handelsrelateret information. 

                                                           

108 (EY, 2015), side 51 
109 (EY, 2015), side 52 
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- Grundlæggende spørgsmål der er inkluderet i virksomhedens momsopgørelse og om 

handel på tværs af grænser i EU. 

• Sektion 2: Moms information. 

- Oplysningerne skulle bruges til at forstå hvordan virksomhederne er lykkedes med at 

overholde momslovgivningen og hvor mange omkostninger de har haft i forbindelse 

med dette. 

• Sektion 3: Estimering af detaljerede omkostninger. 

- Da nogle af løsningsforslagene kræver at virksomheden får flere opgaver, ses det her på 

hvilke yderligere omkostninger der vil være for virksomhederne ved de enkelte 

løsningsforslag. 

Udover de 32 spørgsmål, blev der også afholdt interviews med syv virksomheder der havde udfyldt 

spørgeskemaet. Tre fra Storbritannien, to fra Polen og et enkelt fra henholdsvis Tyskland og Sverige. 

Formålet var at diskutere i detaljer hvilke fordele og ulemper der er ved de fem forskellige 

løsningsforslag. For eksempel. hvor meget en evt. indførelse af et løsningsforslag estimeret ville 

give dem af ekstra omkostninger eller hvordan hvilke fordele løsningsforslaget ville skabe.110 

8.3 SKATTEEKSPERTERUNDERSØGELSE 

71 skatteeksperter fra hele EU har deltaget i undersøgelsen. Her bliver der undersøgt tekniske og 

compliance omkostninger ved de enkelte løsningsforslag.111 

Skatteeksperterne blev fremsat de fem forskellige løsningsforslag med flere forskellige scenarier. I 

disse scenarier kunne der være fordele (grøn) eller ulemper (rød). Her var det skatteeksperternes 

opgave at estimere det forventede tidsforbrug ved de enkelte løsningsforslag ift. det nuværende 

momssystem når det gælder en virksomheds compliance. Det estimerede tidsforbrug skulle både 

fastslås for år og for årene fremover.112 

                                                           

110 (EY, 2015), side 52 
111 (EY, 2015), side 52 
112 (EY, 2015), side 183 
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Det skulle gøres for både små, mellemstore og store virksomheder. Det skyldes at 

skatteeksperterne mente at der skulle tages højde for de forskellige virksomhedstyper, da de vil 

reagere på forskellige måder.113 

8.4 MEDLEMSSTATSUNDERSØGELSE 

Skattemyndighederne i de 28 medlemsstater havde til opgave at besvare hvor stor den 

administrative byrde er under nuværende momssystem og hvordan det vil ændre sig ved de fem 

løsningsforslag. Desuden skulle de svare på hvorledes løsningsforslagene kunne være med til at 

påvirke størrelsen af momssvig.114 

Spørgsmålene til denne del af undersøgelsen blev lavet efter interviews med skattemyndighederne 

i seks medlemsstater (Belgien, Frankrig, Italien, Polen, Sverige og Storbritannien).  Disse interviews 

blev foretaget for at opnå en bedre forståelse for hvilken data man kunne få fra 

skattemyndighederne angående momsadministration, administrationsomkostninger og en mulig 

virkning af ændringer i momssystemet.115 

Undersøgelsen bestod af en række standardiserede spørgsmål med følgende hovedpunkter:  116 

• Nuværende momssvig der opstår i forbindelse med B2B handel inden for EU. 

• Nuværende lønomkostninger og ikke-lønomkostninger forbundet med B2B 

momsadministration inden for EU. 

• Vurdering af hvordan omkostningerne i forbindelse med momsadministration forventes at 

ændre sig med de enkelte løsningsforslag. 

• Forventer medlemsstaterne at det kræver flere ressourcer til at opfylde arbejdskravene ved 

de enkelte løsningsforslag. 

  

                                                           

113 (EY, 2015), side 53 
114 (EY, 2015), side 53 
115 (EY, 2015), side 53 
116 (EY, 2015), side 53 
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8.5 ”AS IS/TO BE”  - LOVGIVNINGSMÆSSIG MATRIX 

Der blev lavet analyseskabeloner der tog udgangspunkt i det nuværende momssystem og med de 

fem løsningsforslag. Formålet var at illustrere momsbehandlingen af almindelige typer af varer ved 

de forskellige løsningsforslag sammenlignet med det nuværende momssystem.117 

Momsbehandlingen af følgende scenarier blev behandlet i analyseskabelonerne.118 

• Levering af varer nationalt. 

• Levering af varer inden for EU. 

• Overførsel af egne varer mellem medlemsstaterne. 

• Konsignationslager og forsendelseslager scenarier. 

• Installerede varer. 

• Triangulær levering af varer.119 

• Kædetransaktion med fire eller flere parter i leveringen af varer. 

Løsningsforslagene blev analyseret ved siden af hinanden, hvilket gør det muligt at sammenligne og 

se forskelle ved momsbehandlingen af de forskellige løsningsforslag.120 

8.6 SEKUNDÆR DATA UNDERSØGELSE 

Som supplement til de primære datakilder er der foretaget en omfattende gennemgang af 

relevante offentligt tilgængelige økonomiske og erhvervsmæssige data. De relevante økonomiske 

data om EU i perioden 2000-2013 er primært indsamlet fra Eurostat. Alternativt er der benyttet 

andre kilder hvor Eurostat ikke har haft tilstrækkeligt med data, for eksempel. Verdensbanken, 

OECD, UNECE73, nationale statistikkontorer (for eksempel. Danmarks Statistik) og Bloomberg.121 

  

                                                           

117 (EY, 2015), side 54 
118 (EY, 2015), side 54 
119 Virksomhed i medlemsstat A sælger til virksomhed i medlemsstat B, men varen sendes fra virksomhed i 
medlemsstat C. 
120 (EY, 2015), side 54 
121 (EY, 2015), side 54 
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8.7 LITTERATURUNDERSØGELSE 

Der blev lavet en litteraturundersøgelse der indeholdte to ting.122 

• Gennemgang af litteratur screenet af Kommissionens tjenestegrene. 

• Undersøgelse om der er lavet andre studier/undersøgelser der kan bruges til denne 

undersøgelse. 

Litteraturen er blevet undersøgt for at vurdere for at sikre sig at litteraturen bag undersøgelsen er i 

orden og kan benyttes. 

8.8 ANALYSE AF DATA 

Indsamlet data kan ikke alene bruges til noget, det skal nemlig bearbejdes for at blive brugbart. 

Derfor blev den indsamlede data analyseret for at udvikle kvalitativ og kvantitativ viden og til hjælp 

for antagelser til den økonomiske model.123 

8.8.1 PRIMÆR DATA ANALYSE 

Undersøgelsen er baseret på data indsamlet fra alle 28 medlemsstater i EU. Her har virksomheder, 

skattemyndigheder og skatteeksperter besvaret en række spørgsmål og der er ligeledes lavet 

interviews med udvalgte respondenter fra undersøgelserne. Resultatet af undersøgelsen er baseret 

på svarene fra respondenterne og analyseret med tanke på at få indsigt i de nuværende 

momsovervågningssystemer og momsadministrationen i medlemsstaterne og hvordan det ville 

blive påvirket ved ændringer.124 

Spørgeskemaundersøgelserne skulle også give en forståelse hvordan compliance omkostninger ville 

stige ved indførelse ved hvert af de fem løsningsforslag. Der blev desuden også analyseret ved 

hjælp af statistiske foranstaltninger for at fremhæve virkningen af løsningsforslagene. Disse 

foranstaltninger omfatter: 125 

                                                           

122 (EY, 2015), side 54 
123 (EY, 2015), side 55 
124 (EY, 2015), side 55 
125 (EY, 2015), side 55 
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• En frekvensfordeling126 af de estimerede compliance omkostninger for at identificere 

spændet af omkostningsestimater, der var mest eller mindst udbredt af blandt 

respondenterne. 

• Medianen127 af de estimerede compliance omkostninger skitseret af undersøgelsens 

respondenter, hvor der tages højde for hvordan omkostningerne vil ændre sig under de 

forskellige løsningsforslag. 

Ved hjælp af spørgeskemaundersøgelserne til skattemyndighederne, blev følgende analyseret.128 

• Størrelsen af momssvigsgabet skal kvantificeres for at vurdere virkningen ved hvert af de 

fem løsningsforslag. 

• Vurdere hvordan de administrative omkostninger vil ændre sig ved indførelsen af hvert af 

de fem løsningsforslag. 

8.9 MAKROØKONOMISK ANALYSE 

Udvalgte makroøkonomiske faktorer blev udvalgt for at finde den makroøkonomiske virkning af de 

enkelte løsningsforslag, som en forskel mellem ”As is” og ”to be”. Prognoserne blev estimeret ved 

hjælp af VAR129 tilgangen.130 

Kort sagt bygger VAR131 tilgangen på hvordan man kan forudsige niveauet af nuværende 

makroøkonomiske variabler ved hjælp af tidligere variabler. Derfor kan man ved hjælp af disse 

variabler, se hvilke makroøkonomiske ændringer der har været ved de enkelte løsningsforslag. 

Nedenfor er der eksempler på makroøkonomiske variabler.132 

• Real BNP vækst. 

• Real eksport vækst. 

                                                           

126 En frekvensfordeling viser antallet af observationer inden for et givent interval. 
127 Medianen er middeltallet af de to midterste tal i en rækkefølge. Medianen er et bedre måleinstrument end 
gennemsnittet for en talrække. 
128 (EY, 2015), side 55 
129 Se begrebsafklaring 
130 (EY, 2015), side 55 
131 Vector Autoregression bruges til at opfange historiske relationer mellem flere forskellige tidsserier. 
132 (EY, 2015), side 55 
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• Real forbrugsvækst. 

• Real beskæftigelsesvækst. 

For at beregne den makroøkonomiske virkning af de fem løsningsforslag, blev resultater fra den 

primære dataanalyse benyttet. Det drejer sig især om ændringer i eksport- og forbrugerpriser. 

Implementeringen af et løsningsforslag, kan give følgende makroøkonomiske fordele.133 

• Reduktion af compliance omkostninger 

o Øge leverandørers konkurrenceevne 

o Lavere forsendelsesomkostninger 

• Reduktion af svig. 

o Øget momsindtægter 

o Penge går til forbrugere i stedet for til svindlere. 

Disse antagelser gør altså at det er muligt at vurdere den makroøkonomiske virkning af de fem 

løsningsforslag, både når det gælder øgede momsindtægter og lavere compliance omkostninger.134 

  

                                                           

133 (EY, 2015), side 55 
134 (EY, 2015), side 55 
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8.10  USIKKERHEDER VED UNDERSØGELSE 

Dataindsamlingen og analysen til denne undersøgelse er kompliceret. På en del områder er der 

usikkerheder. Derfor er resultaterne der er kommet ud af undersøgelsen ikke 100 % korrekte. 

Nedenfor er nogle af de største områder, hvor resultater kan være påvirket.135 

• Spørgeskemaundersøgelse 

o Spørgsmålene til respondenterne kan have fokus på et forkert område og/eller er 

ikke dybdegående nok og vigtig viden kan derfor være udeladt.  

o Virksomhederne kan have begrænset viden på området og kan svare på et uoplyst 

grundlag. 

• Fokus på det økonomiske 

o Ved en implementering af de fem løsningsforslag, er fokusset fortrinsvis på det 

økonomiske område. Der tages derfor ikke højde for de evt. politiske konsekvenser i 

medlemsstaterne. 

• Lovgivning/politisk 

o Der tages ikke højde for andet end den umiddelbare skattekonsekvens af 

løsningsforslagene.  

o Der tages ikke højde for at løsningsforslagene kan ændre juridiske, politiske eller 

økonomiske mønstre inden for EU. 

• Data 

o Data fra Eurostat kan være upålidelig, da der findes forskellige beregnings- og 

rapporteringsmetoder rundt om i EU.  

  

                                                           

135 (EY, 2015), side 56 
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8.11  DELKONKLUSION 

Undersøgelsen EY har lavet for EU-Kommissionen er baseret på baggrund af grundigt forarbejde. 

Der er blandt andet indhentet data fra virksomheder, skatteeksperter og skattemyndigheder.  Den 

indhentede data er derefter blevet analyseret og der er også taget højde for makroøkonomiske 

forhold. Derfor ser det umiddelbart også ud til at det er en rigtig stærk undersøgelse, men der er 

dog visse problemer ved undersøgelsen. 

I virksomhedsundersøgelsen er der kun 146 virksomheder der har svaret på spørgeskemaet og 

svarfordelingen er skæv. I nogle medlemsstater har få eller ingen svaret på spørgeskemaet. Dermed 

må validteten siges at være begrænset og derfor skal man være påpasselig med at drage 

konklusioner ud fra denne undersøgelse. Desuden kan man stille spørgsmålstegn ved 

virksomhedernes viden på området. 

Skatteeksperter i alle 28 medlemsstater blev bedt om at vurdere effekten af de fem løsningsforslag 

for små, mellemstore og store virksomheder. Desuden skulle de estimere det forventede 

tidsforbrug ved indførelsen af løsningsforslagene for år et og fremover. 

Medlemsstatsundersøgelsen blev udarbejdet efter interviews med seks forskellige medlemsstaters 

skattemyndigheder. Det var medlemsstater med forskellige baggrunde der dækker det meste af 

Europa geografisk, hvilket gør at spørgsmålene blev udarbejdet ud fra forskellige synsvinkler. 

Spørgsmålene i undersøgelsen skulle give en god forståelse for hvordan skattemyndighederne 

bliver påvirket af løsningsforslagene når det gælder effekten, administrationsbyrden og 

administrationsomkostningerne. 

Der blev lavet en ”As if/to be” analyse, hvor momsbehandlingen af forskellige transaktioner med 

varer blev analyseret. Der blev set på hvordan momsbehandlingen er i det nuværende momssystem 

og hvordan det ville ændre sig ved hvert af de fem løsningsforslag. 

Yderligere er de makroøkonomiske påvirkninger af løsningsforslagene analyseret. Her er der set på 

real BNP vækst, real eksport vækst, real forbrugsvækst og real beskæftigelsesvækst. Det er især 

ændringer i forbruger- og eksportpriser der kan give makroøkonomiske fordele. 
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Der findes en del usikkerheder ved undersøgelsen. Brugen af spørgeskemaundersøgelse kan gøre at 

vigtige ting bliver udeladt, de respondenterne ikke bliver spurgt om det. Der kan også være for stor 

fokus på de økonomiske fordele og ulemper, mens evt. afledte effekter som politiske konsekvenser 

i medlemsstaterne. Det kan skyldes at der i undersøgelsen kun tages højde for den direkte 

skattekonsekvens af løsningsforslagene og den kan være med til at ændre juridiske, politiske eller 

økonomiske mønstre inden for EU. Desuden kan data fra Eurostat være upålidelig, da der findes 

forskellige beregnings- og rapporteringsmetoder i de forskellige medlemsstater. 

9.  P Å V IR KNING A F  L Ø S NI N GS FO R S L A G  

Ud fra kriterierne som EU-Kommissionen har fremlagt, dækker disse kvalitative kriterier over 

områder som:  

1) MTIC svindel. 

2) Administrative omkostninger for medlemsstaterne. 

3) Pengestrømmen for medlemsstaterne. 

4) Compliance omkostninger for virksomheder. 

5) Pengestrømmen for virksomheder. 

6) Internt markedsperspektiv. 

7) Makroøkonomisk forudsigelse.136 

  

                                                           

136 (EY, 2015): De makroøkonomiske forudsigelser er estimeret til en stigning på 4,465 % over en 3 årige periode 

(Bruttonationalproduktet) 
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9.1 LØSNINGSFORSLAG 1 

Løsningsforslag et omhandler begrænset forbedring af nuværende momsregler. Her vurderes der 

om løsningsforslag et, som EU-Kommissionen har fremlagt, imødekommer de syv ovenstående 

punkter.137 

9.1.1 MTIC SVINDEL 

Der vurderes at der ikke er nogen væsentlige ændringer i forhold til MTIC svindel. Beviset for 

transporten af en leverance inden for EU kan ikke bruges til at bekæmpe denne form for svindel. 

Hermed vil de foreslåede regelændringer derfor ikke have en væsentlig indvirkning på niveauet af 

det nuværende omfang af MTIC svindel. 

9.1.2 ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER FOR MEDLEMSSTATERNE 

Der forventes en stigning i de administrative omkostninger for medlemsstaterne138 på 79,1 million 

euro i dét år hvor implementeringen foretages og en stigning i de administrative omkostninger for 

medlemsstaterne efter implementeringsåret på 34,5 millioner euro. Ud af de 79,1 million euro, er 

53,8 millioner euro139 omkostninger der ikke vedrører arbejdskraft140 og de resterende 25,3 

millioner euro er omkostninger vedrørende arbejdskraft. I forhold til de 34,5 millioner euro, som er 

de samlede administrative omkostninger efter implementeringen, består de 9,3 millioner euro i 

omkostninger i forbindelse med arbejdskraft og de resterende 25,2 millioner euro141 er 

omkostninger det ikke vedrører arbejdskraft. 

9.1.3 PENGESTRØMMEN FOR MEDLEMSSTATERNE 

                                                           

137 (EY, 2015) 
138 Se Bilag 16.3 - Løsningsforslag 1. Administrative omkostninger for medlemsstaterne 
139 79,1 − 25,3 = 53,8 
140 Ikke-arbejdskraft består i rådgivning, IT-system, oplæring af medarbejdere samt andre omkostninger der 
ikke er betegnet arbejdskraft. 
141 34,5 − 9,3 = 25,2 
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Pengestrømmen for medlemsstaterne er i henhold til dette løsningsforslag uændret og dermed en 

neutral pengestrøm. Dette skyldes at moms på køb inden for EU bliver selvreguleret og herved 

opgøres og inddrives moms automatisk. 

9.1.4 COMPLIANCE OMKOSTNINGER FOR VIRKSOMHEDER  

I forhold til compliance omkostninger for virksomhederne142påvirker dette løsningsforslag 

forskelligt, alt efter hvilken virksomhedsstørrelse og type der er tale om.  

Hvis der er tale om SMV 1, vil den årlige gennemsnitslige omkostning, i implementeringsåret, være 

reduceret med 4 %, svarende til en reducering på 36 millioner euro. Yderligere reduceres 

compliance omkostningerne for SMV 1 efter implementeringsåret med 5 %, svarende til en 

reducering af compliance omkostninger på 46 millioner euro.143 

I henhold til SMV 2, så vil den årlige gennemsnitslige omkostning, i implementeringsåret, være 

reduceret med 36 %, svarende til en reducering på 151 millioner euro. Yderligere reduceres 

compliance omkostningerne for SMV 2 efter implementeringsåret med 29 %, svarende til en 

reducering af compliance omkostninger på 121 millioner euro.144 

I henhold til de store virksomheder, så vil den årlige gennemsnitslige omkostning, i 

implementeringsåret være reduceret med 40 %, svarende til 383 millioner euro. Ydermere 

reduceres compliance omkostninger for store virksomheder efter implementeringsåret med 37 %, 

svarende til en reducering af compliance omkostninger på 355 millioner euro.145 

Samlet set, for både SMV 1, SMV 2, og store virksomheder, vil den samlede reducering af 

compliance omkostninger, i implementeringsåret, være 25 %, svarende til 571 millioner euro. Hertil 

vil den samlede reducering af compliance omkostninger efter implementeringsåret være 23 %, 

svarende til en reducering på 522 millioner euro. 

9.1.5 PENGESTRØMMEN FOR VIRKSOMHEDER 

                                                           

142 Se Bilag 16.4 - Løsningsforslag 1. Compliance omkostninger for virksomheder 
143 (European Commission, 2017) 
144 (European Commission, 2017) 
145 (European Commission, 2017) 
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I forhold til pengestrømmen for virksomheder, kan implementeringen af forenklingsforanstaltninger 

i forhold til konsignationslagre resultere i en positiv pengestrøm for nogle virksomheder. Dette 

skyldes at nogle virksomheder ikke længere er forpligtet til at holde regnskab med momsen på 

erhvervelser inden for EU samt efterfølgende nationalt salg til deres kunde. 

9.1.6 INTERNT MARKEDSPERSPEKTIV 

Der er ingen ligelig behandling mellem national- og grænseoverskridende handel af varer, eftersom 

en national leverandør følger beskatningsmodellen - altså beskatningsstedet er i den medlemsstat 

hvor varen leveres og den grænseoverskridende leverandør følger reverse chargemodellen. 

Der er forskellige leveringsregler for leveringer af varer og leveringer af tjenesteydelser. 

Grænseoverskridende leveringer af varer følger reverse chargemodellen, det samme gør sig 

gældende for levering af tjenesteydelser 

9.1.7 MAKROØKONOMISK FORUDSIGELSE 

Over en 3-årig periode stiger bruttonationalproduktet for EU til 4,469 % - hvilket er en stigning på 

0,004 %. 

9.2 LØSNINGSFORSLAG 2 

Løsningsforslag to omhandler at beskatningen følger varestrømmen. Her vurderes der om 

løsningsforslag to, som EU-Kommissionen har fremlagt, imødekommer de syv ovenstående 

punkter.146 

9.2.1 MTIC SVINDEL 

Der vurderes her, i forhold til løsningsforslag to, at der fortsat vil være mulighed for MTIC svindel, 

dog vil dette løsningsforslag være med til at reducere mængden af svindel. Dette skyldes at 

svindlerne der benytter sig af MTIC svindel, kun kan tage momsen som udgør af differencen mellem 

                                                           

146 (European Commission, 2017) 



  

Side 83 af 139 

 

varens omkostning og varens salgspris og ikke på varens samlede salgsværdi - hvilket i det 

nuværende momssystem er muligt ved momsfritagelse ved grænseoverskridende handel. 
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9.2.2 ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER FOR MEDLEMSSTATERNE 

Der forventes en stigning i de administrative omkostninger for medlemsstaterne147 på 238,7 

millioner euro i dét år hvor implementeringen foretages og en stigning i de administrative 

omkostninger for medlemsstaterne efter implementeringsåret på 182,1 millioner euro. Ud af de 

238 millioner euro så er de 137,3 millioner euro148 omkostninger der vedrører ikke-arbejdskraft og 

de resterende 101,4 millioner euro er omkostninger forbundet med arbejdskraft. I forhold til de 

182,1 millioner euro som tæller de samlede administrative omkostninger efter implementeringen, 

består omkostninger af ikke-arbejdskraft for 61,1 millioner euro149 og de resterende 121 millioner 

euro er omkostninger der er forbundet med arbejdskraft.  

9.2.3 PENGESTRØMMEN FOR MEDLEMSSTATERNE 

Her er der tale om henholdsvis pengestrømme fra erhverver og leverandør. 

Hvis man kigger på pengestrømmen fra erhverver, så har en medlemsstat en indberetningsperiode 

på mindre end 40 dage.150 Denne korte indberetningsperiode gør at vil han blive påvirket negativt 

af pengestrømmen. Dette skyldes, at virksomheder der pådrager sig moms, på handler inden for 

EU, afregner dette beløb med deres nationale skattemyndighed i den medlemsstat hvor 

virksomheden er etableret. Medlemsstaten modtager momsen fra One Stop Shop systemet. Hvis en 

medlemsstat har en ansøgningsperiode på mere end 40 dage, resulterer dette i en 

pengestrømsfordel. 

Hvis man kigger på pengestrømme fra leverandører kan medlemsstaterne holde på momsen, som 

de ellers ikke kan under de nuværende momsregler. Dette vil alt andet lige give en 

pengestrømsfordel. 

  

                                                           

147 Se Bilag 16.5 - Løsningsforslag 2. Administrative omkostninger for medlemsstaterne 
148 238,7 − 101,4 ≈ 137,3 
149 182,1 − 121 ≈ 61,1 
150 Dette referer til deadlinen for tilbagebetaling af moms, som alt efter medlemsstat, kan variere fra alt 
mellem 10 dage og 54 dage. (Informi, u.d.) 
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9.2.4 COMPLIANCE OMKOSTNINGER FOR VIRKSOMHEDER  

I forhold til compliance omkostninger for virksomhederne151påvirker dette løsningsforslag 

forskelligt, alt efter hvilke virksomhedsstørrelser og typer der er tale om. 

Hvis der er tale om SMV 1 vil den årlige gennemsnitslige omkostning, i implementeringsåret, være 

stigende med 15 % svarende til en stigning på 1.051 millioner euro. Yderligere stiger compliance 

omkostninger efter implementeringen er foretaget med 6 %, svarende til 420 millioner euro. 

I henhold til SMV 2 vil den årlige gennemsnitslige omkostning, i implementeringsåret, være 

reduceret med 7 %, svarende til 225 millioner euro. Yderligere reduceres compliance 

omkostningerne for SMV 2 efter implementeringsåret med 18 %, svarende til 548 millioner euro. 

I henhold til de store virksomheder vil den årlige gennemsnitslige omkostning, i 

implementeringsåret være steget med 5 %, svarende til 369 millioner. Ydermere reduceres 

compliance omkostninger for store virksomheder efter implementeringsåret med 11 %, svarende til 

811 millioner euro. 

Samlet set for både SMV 1, SMV 2, og store virksomheder, vil den samlede stigning af compliance 

omkostninger i implementeringsåret være 3 %, svarende til 457 millioner euro. Hertil vil den 

samlede reducering af compliance omkostninger efter implementeringsåret være 5 %, svarende til 

en reducering på 938 millioner euro. 

9.2.5 PENGESTRØMMEN FOR VIRKSOMHEDER 

I henhold til pengestrømme for virksomheder kan der opstå komplikationer som følge af at 

virksomhederne skal opkræve moms på transaktioner, hvorimod at dette ikke har været tilfældet 

under det nuværende momssystem. Selve påvirkningen afhænger af om en given virksomhed 

foretager nettobetalinger eller nettoafdrag i henhold til One Stop Shop tilbagebetaling. 

Nettobetaling er hvor en virksomhed er i nettobetalingsposition på sit One Stop Shop, og at 

virksomheden har modtaget betaling fra kunderne. Det vil sige at virksomheden modtager mere 

salgsmoms af andre medlemsstater end virksomheden pådrager sig i forhold købsmoms. Dette 

                                                           

151 Se Bilag 16.6 - Løsningsforslag 2. Compliance omkostninger for virksomheder 



  

Side 86 af 139 

 

medfører at virksomheden kan drage fordel af pengestrømmen ved at modtage salgsmoms og 

herved beholde momsen indtil deadline for One Stop Shop ansøgningen. 

Nettoafdrag er hvor en virksomhed er i nettoafdragsposition på One Stop Shop. Det betyder at 

virksomheden pådrager sig mere købsmoms på varer i andre medlemsstater end virksomheden har 

modtaget fra salg af varer og virksomheden vil opleve en negativ pengestrøm. Dette skyldes at 

virksomheden har betalt moms til leverandørne og har derfor endnu ikke fået tilbagebetaling fra 

One Stop Shop - tilbagebetalingen sker først efter endt deadline. 

Den samlede påvirkning af virksomhederne vil enten have fordelagtig pengestrøm eller en negativ 

pengestrøm. Dette afhænger af virksomhedens handelsprofil.152 

9.2.6 INTERNT MARKEDSPERSPEKTIV  

Der er ligelig behandling mellem national- og grænseoverskridende handel af varer, eftersom både 

nationale- og grænseoverskridende leverancer følger beskatningsmodellen - altså 

beskatningsstedet er i den medlemsstat hvor varen leveres. 

Der er forskellige leveringsregler for leveringer af varer og leveringer af tjenesteydelser. 

Grænseoverskridende leveringer af varer følger beskatningsmodellen og levering af tjenesteydelser 

følger reverse chargemodellen.153 

9.2.7 MAKROØKONOMISK FORUDSIGELSE 

Over en 3-årig periode stiger bruttonationalproduktet for EU til 4,622 % - hvilket er en stigning på 

0,157 %. Dette skyldes blandt andet en reduktion af compliance omkostningerne.154 

  

                                                           

152 (EY, 2015) 
153 (EY, 2015) 
154 (EY, 2015) 
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9.3 LØSNINGSFORSLAG 3 

Løsningsforslag tre omhandler at reverse charge følger varestrømmen. Her vurderes der om 

løsningsforslag tre, som EU-Kommissionen har fremlagt, imødekommer de syv ovenstående 

punkter.155 

9.3.1 MTIC SVINDEL 

I henhold til MTIC svindel forventes der ikke nogen yderligere reducering af svindel. Det skyldes at 

varerne fortsat kan cirkulere i henhold til grænseoverskridende handel, som er momsfritaget. Dette 

løsningsforslag læner sig meget op ad det nuværende momssystem, specielt i forhold til 

bekæmpelsen af MTIC svindel. 

9.3.2 ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER FOR MEDLEMSSTATERNE 

Der forventes en stigning i de administrative omkostninger for medlemsstaterne156 på 88,4 

millioner euro i dét år hvor implementeringen foretages, og en stigning i de administrative 

omkostninger for medlemsstaterne efter implementeringsåret på 42 millioner euro. Ud af de 88,4 

millioner euro, er de 53,3 millioner euro157 omkostninger der vedrører ikke-arbejdskraft og de 

resterende 35,1 millioner euro vedrører omkostninger der er forbundet med arbejdskraft. I forhold 

til de 43 millioner euro som tæller de samlede administrative omkostninger efter 

implementeringsåret, så står ikke-arbejdskraftsomkostninger for 19,4 million euro158 og de 

resterende 23,6 millioner euro er omkostninger forbundet med arbejdskraft. 

9.3.3 PENGESTRØMMEN FOR MEDLEMSSTATERNE 

I henhold til pengestrømmen for medlemsstater er dette uændret. Dette skyldes at momsen på 

varer der købes inden for EU er det samme som i det nuværende momssystem - ligeså er 

inddrivelsen.  

                                                           

155 (European Commission, 2017) 
156 Se Bilag 16.7 - Løsningsforslag 3. Administrative omkostninger for medlemsstaterne 
157 88,4 − 35,1 ≈ 53,3 
158 43 − 23,6 = 19,4 
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9.3.4 COMPLIANCE OMKOSTNINGER FOR VIRKSOMHEDER  

I forhold til compliance omkostninger for virksomheder159 påvirker dette løsningsforslag forskelligt, 

alt efter hvilke virksomhedsstørrelser og typer der er tale om.  

Hvis der er tale om SMV 1, så vil den årlige gennemsnitslige omkostning, i implementeringsåret, 

være uændret. Yderligere reduceres compliance omkostninger efter implementeringsåret med 3 %, 

svarende til 210 millioner euro. I henhold til SMV 2, så vil den årlige gennemsnitslige omkostning, i 

implementeringsåret, være reduceret med 3 %, svarende til 97 millioner euro. Yderligere reduceres 

compliance omkostningerne for SMV 2 efter implementeringsåret med 7 %, svarende til 225 

millioner euro. I henhold til de store virksomheder vil den årlige gennemsnitslige omkostning i 

implementeringsåret være reduceret med 3 %, svarende til 221 millioner euro. Yderligere 

reduceres compliance omkostningerne for de store virksomheder efter implementeringsåret med 7 

%, svarende til 516 millioner euro. Så samlet set, både for SMV 1, SMV 2, og store virksomheder, vil 

den samlede reducering af compliance omkostninger, i implementeringsåret være 2 %, svarende til 

318 millioner euro. Yderligere reduceres de samlede compliance omkostninger efter 

implementeringsåret med 5 %, svarende til 952 millioner euro. 

9.3.5 PENGESTRØMMEN FOR VIRKSOMHEDER 

I henhold til pengestrømmen for virksomheder, så er dette uændret. Dette skyldes, at momsen på 

varer der købes inden for EU er det samme som det nuværende momssystem. 

9.3.6 INTERNT MARKEDSPERSPEKTIV 

Det interne markedsperspektiv, for dette løsningsforslag, er uændret i forhold til det nuværende 

momssystem. 

9.3.7 MAKROØKONOMISK FORUDSIGELSE 

Over en 3-årig periode stiger bruttonationalproduktet for EU til 4,470 % - hvilket er en stigning på 

0,005 %.  

                                                           

159 Se Bilag 16.8 - Løsningsforslag 3. Compliance omkostninger for virksomheder 
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9.4 LØSNINGSFORSLAG 4 

Dette løsningsforslag omhandler tilpasning af leveringsstedet for tjenesteydelser. Her vurderes der 

om løsningsforslag fire, som EU-Kommissionen har fremlagt, imødekommer de syv ovenstående 

punkter.160 

9.4.1 MTIC SVINDEL 

I henhold til MTIC svindel, så kan en stigning i omfanget af svig forekomme i forhold til 

løsningsforslag fire. Dette skyldes, at der stadig er mulighed for kunden at foretage 

grænseoverskridende handler og hertil være momsfri, hvilket gør at dette løsningsforslag muliggør 

svindel. Dette skyldes, at betalingen og fradraget af moms kan gøres i en medlemsstat, mens 

varerne bliver brugt i en anden medlemsstat eller at varerne bliver brugt privat.  

Ligeledes er svindel gjort lettere grundet at beskatningen af leveringer ikke går hånd-i-hånd med 

varens bevægelse. De foreslåede foranstaltninger for at bekæmpe MTIC svindel består i 

rapporteringsforpligtelser, altså forpligtelser til at oplyse hvor varen er placeret, som skal angives på 

fakturaen og i beretningen. Dette vil bidrage til at imødekomme MTIC svindel. Dog kan 

medlemsstaterne begrænse hinanden, i og med at medlemsstaterne ikke vil udveksle oplysninger 

fra beretninger der er indrapporteret af leverandøren. Herved har medlemsstaterne en mindre 

mulighed for at identificere og reducere muligheden for svindel. 

9.4.2 ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER FOR MEDLEMSSTATERNE 

Der forventes en stigning i de administrative omkostninger for medlemsstaterne161 på 153,6 

millioner euro i dét år hvor implementeringen foretages og en stigning i de administrative 

omkostninger for medlemsstaterne efter implementeringsåret på 82,4 millioner euro. Ud af de 

153,6 millioner euro så er de 103,5 millioner euro162 omkostninger der vedrører ikke-arbejdskraft 

og de resterende 50,1 million euro er omkostninger der er forbundet med arbejdskraft. I forhold til 

de 82,4 millioner euro som tæller de samlede administrative omkostninger efter implementeringen, 

                                                           

160 (European Commission, 2017) 
161 Se Bilag 16.9 - Løsningsforslag 4. Administrative omkostninger for medlemsstaterne 
162 153,6 − 50,1 = 103,5 
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så står omkostninger for ikke-arbejdskraft for 50,1 million euro163 og de resterende 32,3 millioner 

euro er omkostninger der er forbundet med arbejdskraft. 

9.4.3 PENGESTRØMMEN FOR MEDLEMSSTATERNE 

Pengestrømmen for medlemsstaterne er, i henhold til dette løsningsforslag uændret, herved en 

neutral pengestrøm. Dette skyldes at moms på køb inden for EU bliver opgøres og inddrives 

automatisk. 

9.4.4 COMPLIANCE OMKOSTNINGER FOR VIRKSOMHEDER  

I forhold til compliance omkostninger for virksomhederne164påvirker dette løsningsforslag 

forskelligt, alt efter hvilke virksomhedsstørrelser og typer der er tale om. 

Hvis der er tale om SMV 1 vil den årlige gennemsnitslige omkostning i implementeringsåret, være 

stigende med 4 %, svarende til 280 millioner euro. Yderligere stiger compliance omkostninger efter 

implementeringen er foretaget med 5 %, svarende til 350 millioner euro. 

I henhold til SMV 2 vil den årlige gennemsnitslige omkostning i implementeringsåret være 

reduceret med 20 %, svarende til 644 millioner euro. Yderligere reduceres compliance 

omkostningerne for SMV 2 efter implementeringsåret med 20 %, svarende til 644 millioner euro. 

I henhold til de store virksomheder vil den årlige gennemsnitslige omkostning i 

implementeringsåret være reduceret med 23 %, svarende til 1.696 millioner euro. Ligeledes 

reduceres compliance omkostninger for store virksomheder efter implementeringsåret med 23 %, 

svarende til 1.696 millioner euro. 

Samlet set, både for SMV 1, SMV 2, og store virksomheder, vil den samlede reducering af 

compliance omkostninger i implementeringsåret være 15 %, svarende til 2.620 millioner euro. 

Yderligere reduceres de samlede compliance omkostninger efter implementeringsåret med 15 %, 

svarende til 2.690 millioner euro. 

                                                           

163 82,4 − 32,3 ≈ 50,1 
164 Se Bilag 16.10 - Løsningsforslag 4. Compliance omkostninger for virksomheder 
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9.4.5 PENGESTRØMMEN FOR VIRKSOMHEDER 

I forhold til pengestrømmen for virksomheder kan implementeringen af forenklingsforanstaltninger 

i forhold til konsignationslagre resultere i en positiv pengestrøm for nogle virksomheder. Dette 

skyldes at nogle virksomheder ikke længere er forpligtet til at holde regnskab med momsen på 

erhvervelser inden for EU samt efterfølgende nationalt salg til deres kunde. 

9.4.6 INTERNT MARKEDSPERSPEKTIV 

Der er ingen ligelig behandling mellem national- og grænseoverskridende handel af varer, eftersom 

en national leverandør følger beskatningsmodellen - altså beskatningsstedet er i den medlemsstat 

hvor varen leveres og den grænseoverskridende leverandør følger reverse chargemodellen. 

Leveringsstedsreglerne for leverancer af varer og levering af tjenesteydelser er tilpasset så de er 

lettere. Leveringsstedet er uanset om der er tale om varer eller tjenesteydelser dér hvor kunden er. 

Både grænseoverskridende leveringer af varer og tjenesteydelser følger samme model - nemlig 

reverse chargemodellen. 

9.4.7 MAKROØKONOMISK FORUDSIGELSE 

Over en 3-årig periode stiger bruttonationalproduktet for EU til 4,482 % - hvilket er en stigning på 

0,017 %. 
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9.5 LØSNINGSFORSLAG 5 

Løsningsforslag fem omhandler tilpasning af leveringsstedet for tjenesteydelser. Her vurderes der 

om løsningsforslag fem, som EU-Kommissionen har fremlagt, imødekommer de syv ovenstående 

punkter.165 

9.5.1 MTIC SVINDEL 

I henhold til MTIC svindel er løsningsforslag fem stadig modtagelig over for svindel. Det skyldes at 

momsen opkræves i den medlemsstat hvor kunden er etableret. Dette kan medføre MTIC svindel, 

da varerne kan sendes til en anden medlemsstat end den hvor kunden er etableret i. Herved kan 

kunden bruge varerne, som er fritaget for moms, i en anden medlemsstat eller varerne kan bruges 

privat. 

De foreslåede foranstaltninger til bekæmpelse af MTIC svindel består i en rapporteringsforpligtelse, 

hvori at kunden skal indberette køb fra ikke-etablerede virksomheder, undtagen de virksomheder 

som kan anvende reverse charge. Denne rapporteringsforpligtelse kan være med til at 

imødekomme MTIC svindel. Dog kan medlemsstaterne begrænse hinanden, i og med at 

medlemsstaterne ikke vil udveksle oplysninger fra beretninger der er indrapporteret af 

leverandøren. Herved har medlemsstaterne en mindre mulighed for at identificere og reducere 

muligheden for svindel. 

9.5.2 ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER FOR MEDLEMSSTATERNE 

Der forventes en stigning af de administrative omkostninger for medlemsstaterne166 på 229,7 

millioner euro i dét år hvor implementeringen foretages og en stigning i de administrative 

omkostninger for medlemsstaterne efter implementeringsåret på 236,4 millioner euro. Ud af de 

229,7 millioner euro, er de 137,5 millioner euro167 omkostninger der vedrører ikke-arbejdskraft og 

de resterende 92,2 millioner euro er omkostninger der er forbundet med arbejdskraft. I forhold til 

de 236,4 millioner euro, som tæller de samlede administrative omkostninger efter 

                                                           

165 (European Commission, 2017) 
166 Se Bilag 16.11 - Løsningsforslag 5. Administrative omkostninger for medlemsstaterne 
167 229,7 − 92,2 = 137,5 
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implementeringen, står omkostninger for ikke-arbejdskraft for 63,6 millioner euro168 og de 

resterende 172,8 millioner euro er omkostninger der er forbundet med arbejdskraft. 

9.5.3 PENGESTRØMMEN FOR MEDLEMSSTATERNE 

Her er der tale om henholdsvis pengestrømme fra erhverver og leverandør. 

Hvis man kigger på pengestrømmen fra erhverver, så har en medlemsstat en indberetningsperiode 

på mindre end 40 dage.169 Denne korte indberetningsperiode gør at vil han blive påvirket negativt 

af pengestrømmen. Dette skyldes at virksomheder der pådrager sig moms, på handler inden for EU, 

afregner dette beløb med deres nationale skattemyndig i den medlemsstat hvor virksomheden er 

etableret. Medlemsstaten modtager momsen fra One Stop Shop systemet. Hvis en medlemsstat har 

en ansøgningsperiode på mere end 40 dage, resulterer dette i en pengestrømsfordel. 

Hvis man kigger på pengestrømme fra leverandører kan medlemsstaterne holde på momsen, som 

de ellers ikke kan under de nuværende momsregler. Dette vil alt andet lige give en 

pengestrømsfordel. 

9.5.4 COMPLIANCE OMKOSTNINGER FOR VIRKSOMHEDER  

I forhold til compliance omkostninger for virksomhederne170påvirker dette løsningsforslag 

forskelligt, alt efter hvilke virksomhedsstørrelser og typer der er tale om. 

Hvis der er tale om SMV 1 vil den årlige gennemsnitslige omkostning i implementeringsåret være 

stigende med 14 %, svarende til 981 millioner euro. Yderligere stiger compliance omkostninger 

efter implementeringen er foretaget med 5 %, svarende til 350 millioner euro. 

I henhold til SMV 2 vil den årlige gennemsnitslige omkostning i implementeringsåret være 

reduceret med 7 %, svarende til 225 millioner euro. Yderligere reduceres compliance 

omkostningerne for SMV 2 efter implementeringsåret med 17 %, svarende til 548 millioner euro. 

                                                           

168 236,4 − 172,8 ≈ 63,6 
169 Dette referer til deadline for tilbagebetaling af moms, som alt efter medlemsstat, kan variere fra alt 
mellem 10 dage og 54 dage. (Informi, u.d.) 
170 Se Bilag 16.12 - Løsningsforslag 5. Compliance omkostninger for virksomheder 
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I henhold til de store virksomheder vil den årlige gennemsnitslige omkostning i 

implementeringsåret være reduceret med 4 %, svarende til 295 millioner euro. Ligeledes reduceres 

compliance omkostninger for store virksomheder efter implementeringsåret med 11 %, svarende til 

811 millioner euro. 

Samlet set, både for SMV 1, SMV 2, og store virksomheder, vil den samlede stigning af compliance 

omkostninger i implementeringsåret være 3 %, svarende til 460 millioner euro. Yderligere 

reduceres de samlede compliance omkostninger efter implementeringsåret med 6 %, svarende til 

1.008 millioner euro. 

9.5.5 PENGESTRØMMEN FOR VIRKSOMHEDER 

I henhold til pengestrømme for virksomheder kan der opstå komplikationer som følge af at 

virksomhederne skal opkræve moms på transaktioner, hvorimod at dette ikke har været tilfældet 

under det nuværende momssystem. Selve påvirkningen afhænger af om en given virksomhed 

foretager nettobetalinger eller nettoafdrag i henhold til One Stop Shop tilbagebetaling. 

Nettobetaling er hvor en virksomhed er i nettobetalingsposition på sit One Stop Shop, og at 

virksomheden har modtaget betaling fra kunderne. Det vil sige at virksomheden modtager mere 

salgsmoms af andre medlemsstater end virksomheden pådrager sig i forhold købsmoms. Dette 

medfører at virksomheden kan drage fordel af pengestrømmen ved at modtage salgsmoms og 

herved beholde momsen indtil deadline for One Stop Shop ansøgningen. 

Nettoafdrag er hvor en virksomhed er i nettoafdragsposition på One Stop Shop. Det betyder at 

virksomheden pådrager sig mere købsmoms på varer i andre medlemsstater end virksomheden har 

modtaget fra salg af varer. Virksomheden vil opleve en negativ pengestrøm. Dette skyldes at 

virksomheden har betalt moms til leverandørne og har derfor endnu ikke fået tilbagebetaling fra 

One Stop Shop - tilbagebetalingen sker først efter endt deadline. 

Den samlede påvirkning af virksomhederne vil enten have fordelagtig pengestrøm eller en negativ 

pengestrøm. Dette afhænger af virksomhedens handelsprofil. 
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9.5.6 INTERNT MARKEDSPERSPEKTIV 

Der er ligelig behandling mellem national- og grænseoverskridende handel af varer, eftersom både 

nationale- og grænseoverskridende leverancer følger beskatningsmodellen - altså 

beskatningsstedet er i den medlemsstat hvor varen leveres. 

Leveringsstedsreglerne for leverancer af varer og levering af tjenesteydelser er tilpasset så de er 

lettere. Leveringsstedet er uanset om der er tale om varer eller tjenesteydelser dér hvor kunden er. 

Grænseoverskridende leverancer følger beskatningsmodellem og levering af tjenesteydelser følger 

reverse chargemodellen. 

9.5.7 MAKROØKONOMISK FORUDSIGELSE 

Over en 3-årig periode stiger bruttonationalproduktet for EU til 4,623 % - hvilket er en stigning på 

0,158 %. 

10.  V A L G A F  L Ø S NINGS FO RS L A G  

I dette afsnit vælges hvilke løsningsforslag der er det bedste alternativ, i forhold til at imødekomme 

de problemstillinger EU-Kommissionen har identificeret. I dette afsnit benyttes de syv ovenstående 

punkter. 

Inden der begyndes på at sammenholde og vurdere på løsningsforslagene, kan der allerede nu 

henkastes ét af de fem løsningsforslag - nemlig løsningsforslag tre. Det skyldes at der ikke er en 

væsentlig forskel fra det nuværende momssystem og dette løsningsforslag - i stedet for at have to 

transaktioner, hvor den ene er fritaget for levering og den anden er beskatning af erhvervelse inden 

for EU, så har løsningsforslag tre én transaktion, som angivet ovenfor. Både i det nuværende 

momssystem og i løsningsforslag tre er beskatningsstedet i den medlemsstat hvor varerne bliver 

leveret og der er kunden der betaler momsen. Ligeledes henvender løsningsforslag tre sig ikke til 

bekæmpelsen af MTIC svindel - derfor henkastes dette løsningsforslag. Der anses herved ingen 

grund til yderligere analyse af løsningsforslag tre. 
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10.1  MTIC SVINDEL 

I forhold til MTIC svindel skal der her vurderes om de angivne løsningsforslag påvirker omfanget af 

MTIC svindel, og hvilket løsningsforslag der vurderes bedst egnet til at løse denne problemstilling. 

I forhold til løsningsforslag et giver de fire regelsæt ikke anledning til ændringer der fører til en 

reducering af svindlen. 

I henhold til løsningsforslag to vil der stadig være mulighed for MTIC svindel, men det vil være i et 

reduceret omfang. Størrelsen af denne reduktion er påvirket af forskellen mellem omkostningerne 

for varen og salgsprisen. 

I forhold til løsningsforslag fire vil denne ligeledes bekæmpe MTIC svig. Dog er det 

bemærkelsesværdigt at dette løsningsforslag kan give anledning til ny form for svig. Dette skyldes at 

den medlemsstat hvor varerne leveres, kan være forskellig fra den medlemsstat hvor momsen skal 

indberettes. 

I henhold til løsningsforslag fem vil der stadig være mulighed for MTIC svindel, dog vil dette være i 

et reduceret omfang. Størrelsen af denne reduktion er påvirket af forskellen mellem 

omkostningerne for varen og virksomhedens salgspris. Dog er det bemærkelsesværdigt at momsen 

kan opkræves i den medlemsstat hvor kunden er etableret. Det kan dermed øge svig da varerne kan 

sendes til en anden medlemsstat end den hvori kunden er etableret, og herved kan der opstå svig. 

Det vurderes hertil, i forhold til ovenstående sammenholdning, at både løsningsforslag to og 

løsningsforslag fem er de bedste løsningsforslag for at bekæmpe MTIC svindel.  

10.2  ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER FOR MEDLEMSSTATERNE 

I forhold til de administrative omkostninger for medlemsstaterne skal der her vurderes om de 

angivet løsningsforslag påvirker omfanget af de administrative omkostninger, og hvilket 

løsningsforslag der som der vurderes egner sig bedst til at løse denne problemstilling. 
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I henhold til løsningsforslag et har dette løsningsforslag den laveste indflydelse på de administrative 

omkostninger. Det skyldes at nogle medlemsstater allerede har implementeret dele af 

løsningsforslaget, i forhold til IT-systemer med videre.171 

I forhold til løsningsforslag to kræver denne flere omkostninger med henblik på arbejdskraft i 

implementeringsåret. Ligeledes er omkostningerne til ikke-arbejdskraft højere end omkostningerne 

i løsningsforslag et. Dette skyldes at implementering af IT-systemer er en omkostningstung byrde i 

forhold til dette løsningsforslag. 

De administrative omkostninger for medlemsstaterne for løsningsforslag fire og fem de samme som 

i løsningsforslag to. Disse løsningsforslag kræver flere administrative omkostninger end 

løsningsforslag et. 

Det vurderes hertil, i forhold til ovenstående sammenholdning, at løsningsforslag et er det bedste i 

forhold til reduceringen af de administrative omkostninger. Som ses i tabellen nedenfor, så er 

løsningsforslag et det forslag der medfører de laveste administrative omkostninger, både i 

implementeringsåret og efter implementeringsåret. 

I millioner euro Løsningsforslag 1 Løsningsforslag 2 Løsningsforslag 4 Løsningsforslag 5 

Implementering 79,1172 238,7173 88,4174 153,6175 

Efter implementering 34,5176 182,1177 43,0178 82,4179 

Tabel 10.2 

  

                                                           

171 (EY, 2015) 
172 Se Bilag 16.3 - Løsningsforslag 1 Administrative omkostninger for medlemsstaterne, med deri henførte kilder 
173 Se Bilag 16.5 - Løsningsforslag 2 Administrative omkostninger for medlemsstaterne, med deri henførte kilder 
174 Se Bilag 16.9 - Løsningsforslag 4 Administrative omkostninger for medlemsstaterne, med deri henførte kilder 
175 Se Bilag 16.11 - Løsningsforslag 5 Administrative omkostninger for medlemsstaterne, med deri henførte kilder 
176 Se Bilag 16.3 - Løsningsforslag 1 Administrative omkostninger for medlemsstaterne, med deri henførte kilder 
177 Se Bilag 16.5 - Løsningsforslag 2 Administrative omkostninger for medlemsstaterne, med deri henførte kilder 
178 Se Bilag 16.9 - Løsningsforslag 4 Administrative omkostninger for medlemsstaterne, med deri henførte kilder 
179 Se Bilag 16.11 - Løsningsforslag 5 Administrative omkostninger for medlemsstaterne, med deri henførte kilder 
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10.3  PENGESTRØMMEN FOR MEDLEMSSTATERNE 

I forhold til pengestrømmen for medlemsstaterne skal der her vurderes om de angivet 

løsningsforslag påvirker pengestrømmen for medlemsstaterne, og hvilket løsningsforslag der som 

der vurderes egner sig bedst til at løse denne problemstilling. 

I henhold til løsningsforslag et har ændringerne ikke nogen væsentlig indvirkning på 

medlemsstaternes pengestrømme. I forhold til løsningsforslag to giver ændringerne 

medlemsstaterne en fordel i pengestrømmen. Dette skyldes at medlemsstaterne modtager og 

hertil holder momsen i en længere periode, før virksomhederne kan få udbetalt momsen i deres 

medlemsstat. 

I henhold til løsningsforslag fire har ændringerne ligeledes ikke nogen væsentlig indvirkning på 

pengestrømmen for medlemsstaterne. 

I forhold til løsningsforslag fem giver løsningsforslagets ændringer en fordel i pengestrømmen hos 

medlemsstaterne. Dette skyldes, ligesom i løsningsforslag to, at medlemsstaterne kan holde den 

indbetalte moms længere end i det nuværende momssystem.  

Det vurderes hertil, i forhold til ovenstående sammenholdning, at løsningsforslag to og fem er de 

bedste løsningsforslag i forhold til pengestrømmen for medlemsstaterne. Dette skyldes at 

medlemsstaterne kan holde længere på momsen før den skal udbetales til virksomhederne. 

10.4  COMPLIANCE OMKOSTNINGER FOR VIRKSOMHEDER  

I forhold til compliance omkostninger for virksomheder skal der her vurderes om de angivne 

løsningsforslag påvirker compliance omkostningerne for medlemsstaterne, og hvilket 

løsningsforslag der vurderes bedst egnet til at løse denne problemstilling. I henhold til 

løsningsforslag et giver dette løsningsforslag den største reducering af compliance omkostninger for 

virksomhederne hvis man kigger på den procentvise reducering, på 25 % i implementeringsåret og 
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23 % efter implementeringsåret, svarende til en reducering på henholdsvis 571 millioner euro og 

522 millioner euro.180 

I forhold til løsningsforslag to giver dette løsningsforslag den mindste reducering af compliance 

omkostninger for virksomhederne. I implementeringsåret er der en samlet stigning på 3% og efter  

implementeringsåret en reducering på 5%. Dette giver i implementeringsåret en stigning på 457 

millioner euro og efter implementeringsåret en reducering på 938 millioner euro.181 

I henhold til løsningsforslag fire giver dette løsningsforslag en reducering på 15 % i 

implementeringsåret og ligeledes 15 % efter implementeringsåret. Dette svarer til en reducering på 

henholdsvis 2.620 millioner euro og 2.690 millioner euro. Hermed giver dette løsningsforslag den 

største besparelse i forhold til compliance omkostninger, hvis man kigger på den direkte 

pengepåvirkning og ikke på den procentvise påvirkning. I forhold til løsningsforslag fem giver dette 

løsningsforslag en stigning på 3 % i implementeringsåret og en reducering 6 % efter 

implementeringsåret. Dette giver henholdsvis en stigning på 460 millioner euro og en reducering på 

1.008 millioner euro. 

Det vurderes hertil, i forhold til ovenstående sammenholdning, at løsningsforslag fire er det bedste 

løsningsforslag. Som ses i tabellen nedenfor skyldes det at dette er den største besparelse i forhold 

til compliance omkostninger hvis man kigger på den direkte pengepåvirkning.  

 Alle virksomheder182 

 Løsningsforslag 
1183 

Løsningsforslag 
2184 

Løsningsforslag 
4185 

Løsningsforslag 
5186 

Implementering Under Efter Under Efter Under Efter Under Efter 

Compliance 
omkostninger (%) 

- 25 % - 23 % + 3 % - 5 % - 15 % - 15 % + 3 % - 6 % 

Compliance 
omkostninger  
(i millioner euro) 

-571 -522 +457 -938 -2.620 -2.690 +460 -1.008 

Tabel: 10.4 

                                                           

180 Bilag 16.4 
181 Bilag 16.6 
182 SMV 1, SMV 2, og store virksomheder 
183 Se Bilag 16.4 - Løsningsforslag 1 Compliance omkostninger for virksomheder, med deri henførte kilder 
184 Se Bilag 16.6 - Løsningsforslag 2 Compliance omkostninger for virksomheder, med deri henførte kilder 
185 Se Bilag 16.10 - Løsningsforslag 4 Compliance omkostninger for virksomheder, med deri henførte kilder 
186 Se Bilag 16.12- Løsningsforslag 5 Compliance omkostninger for virksomheder, med deri henførte kilder 
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10.5  PENGESTRØMMEN FOR VIRKSOMHEDER 

Sammenholdende for alle løsningsforslag er der ikke ét løsningsforslag der er bedre end de andre. 

Det skyldes at ingen af løsningsforslagene kun giver en positiv pengestrøm eller kun en negativ 

pengestrøm. Pengestrømmen afhænger nemlig af hvilken handelsprofil virksomhederne har, om 

der er tale om nettoafdragsposition eller nettobetalingsposition i forhold til One Stop Shop. Hvor 

der opstår en negativ pengestrøm, må der forventes at dette bliver opvejet i forhold til compliance 

omkostninger som et resultat af implementeringen af disse løsningsforslag. 

10.6  INTERNT MARKEDSPERSPEKTIV 

Generelt set, ud fra analysen af løsningsforslagene, er det kun løsningsforslag to og fem der sikrer 

en ligelig behandling af national handel og grænseoverskridende handel. Hertil giver disse to 

løsningsforslag mulighed for virksomhederne kan nøjes med én momsregistrering gennem One 

Stop Shop. Her skal de så overholde momsforpligtelserne - indberetning, betaling og fradrag af 

moms. Dette sker i den medlemsstat hvor de er etableret. 

10.7  MAKROØKONOMISK FORUDSIGELSE 

I forhold til den makroøkonomiske forudsigelse er de løsningsforslag der har den laveste vækst i 

bruttonationalproduktet for EU-løsningsforslag et og fire. Løsningsforslag et har en 

bruttonationalproduktsvækst på 0,004 % og løsningsforslag fire har en vækst på 0,017 %. Derimod 

er løsningsforslag to og fem nærmest identiske. Bruttonationalproduktet stiger henholdsvis 0,157 % 

og 0,158 %.  
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10.8  DELKONKLUSION 

Det kan konkluderes, i forhold til MTIC svindel, at både løsningsforslag to og fem er de bedste 

løsningsforslag i forhold til at bekæmpe MTIC svindel. 

Ligeledes kan det konkluderes, i forhold til de administrative omkostninger for medlemsstaterne, at 

løsningsforslag ét er det bedste. Dette skyldes det er i dette løsningsforslag at omkostningerne har 

den laveste stigning, både i implementeringsåret og efter implementeringsåret.  

Ydermere, i henhold til pengestrømme for medlemsstaterne, er løsningsforslag to og fem de 

bedste. Dette skyldes at medlemsstaterne kan holde på momsen længere og herved får dette en 

positiv indvirkning på pengestrømmen hos medlemsstaterne. 

I forhold til compliance omkostningerne for virksomhederne kan det konkluderes at løsningsforslag 

fire er det bedste løsningsforslag. Dette skyldes at det er ved dette løsningsforslag, reduceringen af 

compliance omkostninger er størst.  

Ligeledes kan det konkluderes, i forhold til pengestrømmen for virksomhederne, at der ikke er ét 

løsningsforslag der er bedre end de andre. Dette skyldes at virksomhedens pengestrøm er afhængig 

af hvilken handelsprofil virksomheden agerer efter - om de er i nettoafdragsposition eller 

nettobetalingsposition. 

Ydermere, i henhold til det interne markedsperspektiv, så er det kun løsningsforslag to og fem der 

sikrer en ligelig behandling af national- og grænseoverskridende handel.  

I forhold til de makroøkonomiske forudsigelser er løsningsforslag to og fem de bedste. Der er stort 

set ingen forskel på væksten i bruttonationalproduktet for EU hvis man sammenligner 

løsningsforslag to og fem. Forskellen er 0,001 %. 

Det kan herved konkluderes at det bedste løsningsforslag for at imødekomme de identificerede 

problemstillinger, er løsningsforslag to. 
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11.  MO MS INDS A ML IN GS M ET O D E  

11.1  OPDELT BETALING SOM ALTERNATIV 
MOMSINDSAMLINGSMETODE 

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med EU-Kommissionen187 og er udarbejdet efter 

Kommissionens retningslinjer for bedre lovgivning.188 

Undersøgelsen er lavet i december 2017 og er derfor udkommet efter EU-Kommissionens rapport 

om et nyt momssystem i EU. Derfor er EU-Kommissionens foreslåede løsningsforslag med som et 

definitivt momssystem, nærmere betegnet løsningsforslag to. 189 

Momsindsamlingsmetoderne har næsten ikke ændret sig siden indførelsen af moms. Derfor er det 

oplagt at se om det er muligt at indføre en ny momsindsamlingsmetode, der kan være med til at 

afhjælpe de problemer der er i det nuværende momssystem. Deloitte har lavet en rapport for EU-

Kommissionen der analyser hvorvidt opdelt betaling er en mulighed. Her bliver der opsat forskellige 

scenarier, hvor opdelt momsbetaling indgår. 190 

11.1.1  METODEN BAG UNDERSØGELSEN 

Det er ikke en let opgave at komme med forslag til ændring af momsindsamlingsmetoden i EU, da 

det er meget komplekst område. Derfor er det vigtigt at man kan stole på det indsamlede data og 

den benyttede metode til analysen af disse. 

Derfor er der flere ting der skal være i orden, hvis opdelt betaling skal være en mulig ny 

momsindsamlingsmetode. Løsningsmulighederne skal være både være mulig at gennemføre i 

praksis og leve op til gældende lovgivninger. Overodnet set består undersøgelsen af følgende 

elementer:191 

                                                           

187 (Deloitte, 2017), side 5 
188 (EU-Kommissionen, 2015) 
189 (Deloitte, 2017), side viii 
190 (Deloitte, 2017), side i 
191 (Deloitte, 2017), side 4 
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• Dybdegående beskrivelse af mekanismerne bag opdelt betaling i det nuværende 

momssystem samt i et definitivt momssystem med destinationsprincippet. 

• Analyse af erfaringerne med opdelt betaling i Italien. 

- Italien har som det eneste land i EU prøvet kræfter med opdelt betaling. Dog kun i B2G 

transaktioner.192 

• Identifikation af mulige muligheder for opdelt betaling, både i det nuværende momssystem 

samt i et definitivt momssystem. 

• Vurdering af fordele, omkostninger og kvalitative konsekvenser. 

Figuren nedenfor giver et overblik over de væsentligste opgaver i undersøgelsen: 

 

                                                           

192 (Deloitte, 2017), side iii 

Figur 11.1.1 

Kilde: (Deloitte 2017) 



  

Side 105 af 139 

 

11.1.2  KRAV FOR SUCCESFULD UNDERSØGELSE 

For at undersøgelse skal blive en succes, er der flere ting der skal være i orden. For det første 

kræver det en dyb forståelse af problemerne og alle de potentielle interessenter, for eksempel. EU-

Kommissionen, skattemyndigheder og virksomheder. Desuden skal der være en forståelse for 

hvordan de mulige scenarier spiller sammen med andre relaterede problemer, som pengestrømme 

for virksomheder og roller for banker og andre finansielle institutioner.193 

Da der ikke eksisterede nogen delbetalingssystemer i EU udover det italienske, var det vigtigt at 

definere udformningen af en mulig betalingsordning der kunne fungere i den nuværende situation. 

Det ville dermed blive basis for sammenligningen af de forskellige løsningsmuligheder. 194 

11.1.3  DATAINDSAMLING 

Viden fra alle interessenter og information om potentielle omkostninger ved løsningsmulighederne, 

blev indsamlet ved at interviewe udvalgte mennesker. Disse mennesker var.  195 

• EU-embedsmænd 

• Interessenter og eksperter på EU-niveau. 

• Nationale skattemyndigheder og virksomheder. 

Derudover er der indhentet data fra offentligt tilgængelige kilder og data fra relevante 

myndigheder i hver medlemsstat. 

  

                                                           

193 (Deloitte, 2017), side 4 
194 (Deloitte, 2017), side 4 
195 (Deloitte, 2017), side 4 



  

Side 106 af 139 

 

11.1.4  DEFINITION 

Opdelt betaling mekanismen består i at indberetter og betaler momsen ved hver transaktion. Der 

findes flere forskellige muligheder for at gøre brug af opdelt betaling. Blandt andet kan man betale 

til en blokeret bankkonto der specifikt anvendes til momsformål. 196 

Opdelt betaling mekanismen betragtes som en foranstaltning der kan være med til at bekæmpe 

momssvig, herunder leverandørernes mulighed for at lave MTIC svig. I det nuværende momssystem 

består momsindsamlingen af sælgernes periodiske rapportering og betalinger af moms. Ved 

indførelsen af opdelt betaling, vil det i praksis ændre hele måden et salg vil foregå på. Hvor man i 

dag betaler hele prisen på en gang (salgspris +momsbeløb), vil der i stedet være to separate af 

betalinger (salgspris og momsbeløb). Der findes flere forskellige muligheder på hvordan opdelt 

betaling kan foregå. 197 

En lang række tekniske opdelt betaling modeller blev analyseret og resultatet af disse udmøntede 

sig i en liste af resultater der kunne bruges som grundlag for udformningen af 

løsningsmulighederne. 198  

• Generelt set er leverandøren ikke egnet som splitting agent.199 Dog kan det være den 

eneste mulighed i visse tilfælde, eks. ved B2C og ved kontant betaling. 

• Det bør være modparten til leverandøren der har momsforpligtelsen. Dermed vil det som 

regel være kunden der er splitting agent og skal have oplysninger om transaktionen og have 

kontrollen over betaling. 

• Blokerede momskonti kan reducere den negative pengestrøm for virksomheder, men den 

øgede kompleksitet og ekstra omkostninger vil gøre at denne mulighed ikke er så 

sandsynlig. 

• Delvis opdelt betaling ved for eksempel kun at opdele en procentdel af momsen, vil også 

være med til at reducere negative pengestrømme. Det blev dog ikke vurderet som muligt, 
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da det både ville være mere komplekst og effekten som et middel mod svig ville også blive 

forringet. 

• Kontantbaseret afgiftspligthed eller kontantregnskab har potentielt positiv virkning på 

pengestrømme og forvaltning af momsbetaling. Dog er det ikke noget der anses for 

nødvendigt i et opdelt betalingssystem. Det ville gøre det mere komplekst at foretage 

momsbetalinger. Desuden er der allerede valgfrie kontante regnskabsordninger for de 

virksomheder der ønsker det. 

• Effekten af et opdelt betalingssystem kunne understøttes af effektive 

tilbagebetalingsprocesser for moms, som hjælp til at reducere effekten af den negative 

pengestrøm. 

For at skattemyndigheder kan gennemføre compliance kontroller og matche modtagne 

momsbetalinger med afgiftspligtige leverancer, anses det for at være nødvendigt at medtage nye 

rapporteringsforpligtelser når det gælder B2B og B2C leveringer. Der skal altså være lister med 

oplysninger om transaktionerne, når det gælder salg og køb, for at kunne have kontrol med 

momsbetalingerne.200 
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11.1.5  LØSNINGSMULIGHEDER 

Med udgangspunkt i de nuværende problemer med momssystemet og de overvejelser der er gjort 

samt hensyntagen til den politiske situation, blev følgende løsningsmuligheder designet og 

analyseret. 201 

Nummer Beskrivelse af løsningsmulighed 

Løsningsmulighed 0 Status quo (nuværende momsbetaling og endeligt momssystem) 

 Løsningsmuligheder baseret på nuværende momssystem 

Løsningsmulighed 1 Nuværende momssystem med opdelt betaling for elektroniske pengeoverførsler (EFT) 

mellem afgiftningspligtige personer(B2B). 

Løsningsmulighed 1 

(b) 

Løsningmulighed 1 med blokeret moms bankkonto. 

Løsningsmulighed 2 Løsningsmulighed 1 kombineret med reverse charge mekanisme i visse medlemsstater. 

Løsningsmulighed 3 Løsningsmulighed 2 kombineret med udvidelse af opdelt betaling på EFT mellem 

afgiftspligtige personer og de endelige forbrugere (B2C) og mellem afgiftspligtige personer og 

offentlige organer (B2G).  

Løsningsmulighed 4 Løsningsmulighed 3 med udvidelse af opdelt betaling til betalinger med kreditkort og 

kontanter. 

 Løsningsmuligheder baseret på endeligt momssystem 

Løsningsmulighed 5 Endeligt momssystem med opdelt betaling for EFT mellem afgiftspligtige personer (B2B). 

Løsningsmulighed 6 Løsningsmulighed 5 med udvidelse af opdelt betaling til B2C og B2G. 

Løsningsmulighed 7 Løsningsmulighed 6 med udvidelse af opdelt betaling til betalinger med kreditkort og 

kontanter. 

Tabel 11.1.5 

Kilde: (Deloitte, 2017 
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11.1.6  SAMMENFATNING: 

Når de forskellige løsningsmuligheder skal vejes op mod hinanden, er det det lettere at 

sammenligne når sammenligningsgrundlaget er det samme. Derfor bliver løsningsmulighederne 

analyseret i to grupper, i det nuværende momssystem og i det endelige momssystem. 

11.2  BRUGEN AF OPDELT BETALING I DET NUVÆRENDE 
MOMSSYSTEM 

Den største fordel ved at benytte opdelt betaling i det nuværende momssystem vil være 

reduktionen af momssvig. Der ses på tre forskellige ting når de forskellige løsningsmuligheder i det 

nuværende momssystem skal vurderes. Det er virkningen på VAT Gap, pengestrømme og på den 

administrative byrde. 202  

11.2.1  VAT GAP 

Resultat af kvantitativ analyse af VAT Gap:  

Tabel 11.2.1 

Kilde: Deloitte 2017 

Som det ses i tabel 11.2.1, vil der ved indførelsen af løsningsmulighederne ske en væsentlig 

reduktion af VAT Gap. Reduktionen er i størrelsesordenen 27-56 %, afhængigt af hvilken 

løsningsmulighed der vælges. Det skyldes at ved en implementering af opdelt betaling, vil det være 

                                                           

202 (Deloitte, 2017), side vi 

Virkning Løsningsmulighed 

1 

Løsningsmulighed 

1 (b) 

Løsningsmulighed 

2 

Løsningsmulighed 

3 

Løsningsmulighed 

4 

VAT Gap (-)27-42 % (-)27-42 % (-)27-42 % (-)38-49 % (-)42-56 % 

EUR 40,7-63,2 

mia. 

EUR 40,7-63,2 

mia. 

EUR 39,3-61 mia. EUR 54,7-70 mia. EUR 61-80,7 mia. 
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med til at sætte en kraftig dæmper for MTIC svig. Desuden ville den øgede gennemsigtighed og nye 

rapporteringskrav være med til at hjælpe mod manglende overholdelse af momslovgivningen.  203 

11.2.2  PENGESTRØMME 

Resultat af kvantitativ analyse af pengestrømme: 

Tabel 11.2.2 

Kilde: Deloitte 2017 

Indførelsen af opdelt betaling af moms vil få stor påvirkning på pengestrømmene, både for 

virksomheder og medlemsstater. Det skyldes at man betaler momsen med det samme ved opdelt 

betaling, hvor man med det nuværende momsindsamlingssystem indberetter og betaler periodisk.  

For virksomhederne er det en dårlig ting, da momsbetalingen sker med det samme og evnen til at 

opretholde den daglige drift i virksomheden bliver forringet. Deres arbejdskapital bliver altså 

påvirket negativt. På den anden side vil det være en fordel for medlemsstaterne, da 

skattemyndighederne vil modtage momsbetalingen tidligere.  204 

Det interessante ved tabel 11.2.2 er, at den negative virkning af pengestrømme for virksomheder 

overstiger den positive virkning af pengestrømme for medlemsstater.  

  

                                                           

203 (Deloitte, 2017), side vi 
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Virkning Løsningsmulighed 

1 

Løsningsmulighed 

1 (b) 

Løsningsmulighed 

2 

Løsningsmulighed 

3 

Løsningsmulighed 

4 

Pengestrømme 

virksomheder 

EUR -16,9 mia. N/A EUR -16,4 mia. EUR -23 mia. EUR -39 mia. 

Pengestrømme 

medlemsstater 

EUR 10,8 mia. N/A EUR 10,5 mia. EUR 14,9 mia. EUR 25,2 mia. 
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11.2.3  ADMINISTRATIV BYRDE 

Resultat af kvantitativ analyse af den administrative byrde:  

Tabel 11.2.3 

Kilde: Deloitte 2017 

Da betalingen af moms vil ske pr. transaktion for B2B og B2G mv og flere rapporteringsforpligtelser, 

vil det alt andet lige medføre flere administrative omkostninger.  

For virksomheder afhænger det af antallet af transaktioner, hvorvidt at det har en stor påvirkning 

eller ej. For eksempel. vil en virksomhed der handler med ejendomme ikke mærke den store forskel 

i den administrative byrde, mens en virksomhed med adskillige daglige transaktioner vil kunne 

mærke forskellen. Ved implementering af opdelt betaling, bliver der formentligt lavet 

automatiserede systemer der kan hjælpe med momsbetalingen. Det vil give lavere 

administrationsomkostninger på længere sigt, men på kort sigt kræver høje 

implementeringsomkostninger for virksomheder og medlemsstater. 205  

Skattemyndigheder vil få gavn af et momssystem med opdelt betaling, da detaljerede transaktioner 

er med til at forbedre kontrollen af compliance. Dog vil den administrative byrde også stige her. 206 

                                                           

205 (Deloitte, 2017), side vii 
206 (Deloitte, 2017), side vii 

Virkning Løsningsmulighed 
1 

Løsningsmulighed 
1 (b) 

Løsningsmulighed 
2 

Løsningsmulighed 
3 

Løsningsmulighed 
4 

Adm. omkostninger 
(virksomheder og offentlige 

organer) 

(+) 33 % (+) 35 % (+) 27 % (+) 52 % (+) 58 % 

EUR 98,4 mia. EUR 100,1 mia. EUR 94,5 mia. EUR 112,4 mia. EUR 117 mia. 

 

Adm. omkostninger (1 
virksomhed) 

(+) 33 % (+) 35 % (+) 33 % (+) 57 % (+) 63 % 

EUR 3.428 EUR 3.487 EUR 3.431 EUR 4.061 EUR 4.225 

Adm. omkostninger (1 offentligt 
organ) 

N/A N/A N/A EUR 6.340 EUR 6.340 

Implementeringsomkostninger 
pr. virksomhed 

EUR 2.500 EUR 2.500 EUR 2.500 EUR 2.500 EUR 2.500 
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Som det kan ses i tabel z vil de administrative omkostninger stige med minimum 33 % og endda helt 

op til 63 % for en virksomhed. Derudover skal der også tages højde for 

implementeringsomkostninger. 207 

11.2.4  SAMMENFATNING 

Fordele: 

• Mindskning af VAT Gap 

• Bedre Compliance 

• Pengestrømme for medlemsstater 

Ulemper: 

• Større administrativ byrde 

• Mere kompleksitet 

• Pengestrømme for virksomheder 

11.3  BRUGEN AF OPDELT BETALING I DET NYE MOMSSYSTEM 

Undersøgelsen omfatter også løsningsforslaget fra EU-Kommissionen (løsningsforslag). Der blev set 

på og vurderet på anvendelsen af opdelt betaling til indenlandske transaktioner og 

grænseoverskridende leverancer til ikke-afgiftspligtige personer. 208 
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11.3.1  VAT GAP 

Virkningen af opdelt betaling i det endelige momssystem er meget lig virkningen i det nuværende 

momssystem. Da indførelsen af det endelige momssystem forventes at reducere MTIC svig med 83 

% og dermed vil VAT Gap falde 21 %, vil virkningen på denne altså blive mindre ved indførelsen af 

opdelt betaling. Dog forventes opdelt betaling stadig at kunne mindske VAT Gap i størrelsesordenen 

13-44 %, som det kan ses nedenfor i tabel 11.3.1. 209 

Resultat af kvantitativ analyse af VAT Gap: 

Tabel 11.3.1 

Kilde: Deloitte 2017 

11.3.2  PENGESTRØMME 

Ligesom i det nuværende momssystem vil virkningen af opdelt betaling være modsatrettet, hvor 

det er en fordel for skattemyndighederne og en ulempe for virksomhederne. Størrelsesordenen af 

virkningen forventes ikke at ændre sig markant. 210 

11.3.3  ADMINISTRATIV BYRDE 

Den administrative byrde i det endelige momssystem vil stige mere ved indførelsen af opdelt 

betaling end det vil gøre i det nuværende momssystem. Det skyldes at flere transaktioner bliver 

berørt i det endelige momssystem, for eksempel. grænseoverskridende handel til ikke-

afgiftspligtige personer. 211 
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Virkning Løsningsmulighed 4 Løsningsmulighed 5 Løsningsmulighed 6 

VAT Gap (-)13-32 % (-)21-35 % (-)27-44 % 

EUR 15,3-38,2 mia. EUR 24,9-41,1 mia. EUR 31,4-52,2 mia. 
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11.3.4  SAMMENFATNING 

Da MTIC svig allerede er reduceret 83 % ved indførelsen af det endelige momssystem, opnås der 

ikke den samme virkning ved indførelsen af opdelt betaling selvom VAT Gap bliver reduceret 

yderligere. Derudover er den administrative byrde større end i det nuværende momssystem, 

hvorfor at fordelen ved det reducerede VAT Gap formindskes.  

11.4  DELKONKLUSION 

Opdelt betaling kan være et godt middel til at reducere VAT Gap, især i det nuværende 

momssystem. Dog følger der en øget administrativ byrde med, hvor især virksomheder bliver ramt 

hårdt. Det skyldes at betalingen foregår pr. transaktion, hvorfor virksomhedernes pengestrømme 

bliver påvirket negativt. På den anden side bliver medlemsstaternes pengestrømme påvirket 

positivt, dog ikke i samme omfang som virksomhederne bliver påvirket negativt. 

Derudover er målet for EU-Kommissionen at momssystemet skal blive mere overskueligt og mindre 

komplekst, hvilket ikke kan siges at være tilfældet ved indførelsen af opdelt betaling. Derfor vil 

indførelsen af opdelt betaling ikke være en optimal måde at tackle problemerne med VAT Gap og 

kompleksitet i momssystemet. 
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12.  HA R MO NIS ER ING  A F  M O MS S YS T EMET  

I EU er der i øjeblikket er der adskillige forskellige momssatser rundt om i EU. Som det kan ses i 

bilag 15.13, er der forskellige momssatser og der er ligeledes reducerede satser på forskellige 

områder i de enkelte medlemsstater. Det gør at kompleksiteten ved grænseoverskridende handel 

er høj, da det kan være svært at holde styr på de forskellige momssatser. Desuden modarbejder de 

forskellige momssatser grundtanken om at grænseoverskridende handel skal behandles på samme 

måde som national handel. Så hvorfor indfører man ikke ensartede momssatser på tværs af 

medlemsstaterne? 

Indførelsen af ensartede momssatser kunne ske ved en harmonisering, som der findes følgende to 

former af. 212 

• Totalharmonisering 

o Her er tale om en total harmonisering, hvor nationale regler ikke tillades. 

Medlemsstaterne skal følge de fælles regler fra totalharmoniseringsdirektivet, 

hvilket blandt andet omfatter en pligt til at tillade al import og markedsføring af 

produkter der overholder totalharmoniseringsdirektivets krav. 

• Minimumharmonisering  

o Ved en minimumsharmonisering er medlemsstaterne kun forpligtet til at overholde 

minimuskrav, hvorfor der kan være forskelle blandt medlemsstaterne. 

Hvis idéen om et samlet momssystem i EU med ensartede momssatser, skal der ske en 

totalharmonisering da der skal være ensartede regler.  

Det vil være meget kompliceret at få foretaget ændringer, da der findes adskillige nationale regler 

på de forskellige områder indenfor moms. Derfor kræver det mange ressourcer fra EU og 

medlemsstaterne, hvis harmoniseringen skal lykkedes. 
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Til gengæld vil det få en betydelig positiv effekt på VAT Gap, da grænseoverskridende handel bliver 

sidestillet 100 % med national handel og dermed stort set eliminerer muligheden for momssvig. 

Faktisk vil der ikke være nogen forskel, da der vil være tale om et stort fælles marked.  

Desuden kan det blive svært at få trumfet beslutningen om et samlet momssystem igennem 

politisk. EU-skepsis findes rundt omkring i EU i større og mindre grad, hvilket kulminerede med 

Storbritanniens udmeldelse. Derudover ønsker de enkelte medlemsstater at beskytte deres egne 

interesser ved at have særregler og nedsatte momssatser på udvalgte områder. 

12.1  DELKONKLUSION 

I teorien vil en totalharmonisering være den optimale løsning for et samlet momssystem i EU. Der 

vil ikke være nogen forskelle på national og grænseoverskridende handel. Det ville nedbringe 

momssvig betydeligt. Dog er det meget besværligt at få gennemført i praksis. 

Modstanden mod EU og interessen i at beskytte egne interesser vil gøre det meget svært at få 

gennemført politisk. Selv hvis det skulle ske, ville der vente et meget stort arbejde med at få 

harmoniseret systemet. Det ville være meget komplekst og dyrt at få indført, da adskillige 

momssatser skal ændres i de forskellige medlemsstater og vil derfor kræve stor tålmodighed. 

Derfor er det nok ikke en realistisk mulighed nu, men hvis der sker en ændring i holdningen til EU 

og andre faktorer ændrer sig, kan det måske være en optimal løsning til et samlet momssystem i EU 

på længere sigt. 
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13.  S A ML ET  V U R DER ING  

De to overordnede problemstillinger der er identificerede af EU-Kommissionen er: Missing Trader 

Intra-Community svindel213; og kompleksiteten af det nuværende momssystem. 

MTIC svindel skyldes, i bund og grund, at grænseoverskridende handel mellem medlemsstater er 

momsfrie. Hermed skal der ikke betales moms på import af varer. Importøren af varerne opkræver 

moms ved yderligere salg af varerne. Hvis importøren ikke betaler moms til den korrekte 

myndighed, betragtes dette som en Missing Trader. Ved MTIC svindel bliver medlemsstaterne 

påvirket, da de går glip af den tabte moms. Ligeledes bliver virksomhederne også påvirket af denne 

form for svindel. Ydermere bliver samfundet som helhed også påvirket, da de tabte penge som 

medlemsstaterne ikke har fået grundet MTIC svindel, kunne havde været brugt på infrastruktur, 

uddannelsesniveau med videre. 

I henhold til kompleksiteten, er der to punkter der antages at være en af grundene til 

kompleksiteten i det nuværende momssystem: 1) Supplerende momsforpligtelser i henhold til det 

nuværende momssystem, og 2) forskellige anvendelser af momsreglerne i de enkelte 

medlemsstater. Ligeledes bliver medlemsstaterne også berørt at kompleksiteten, da de skal bruge 

mange ressourcer på at holde øje med om virksomhederne overholder de eksisterende 

retningslinjer. Ydermere bliver virksomhederne ligeledes påvirket at kompleksiteten, da dette 

medfører ekstra omkostninger på 11 % ved at foretage grænseoverskridende handler i forhold til 

kun at foretage nationale handler. 

Dét løsningsforslag der er valg til at være det bedste i forhold til problemstillingerne er 

løsningsforslag to. Dette løsningsforslag foreslår at beskatningen følger varestrømmen. Når varerne 

transporteres over grænserne inden for EU, opkræves momsen i den medlemsstat hvor varerne er 

ved transportens afslutning - altså bestemmelsesmedlemsstaten. Ligeledes skal leverandøren ikke 

fremlægge en periodisk opsummerende beretning. Dog, i forhold til at bekæmpe momssvig, skal 

kunden indberette sine indkøb fra leverandører der er etableret i en anden medlemsstat end den 
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medlemsstat hvor kunden er etableret i. Ligeledes skal kunden også tjekke leverandørens 

momsidentifikationsnummer.  

I forhold til løsningsforslag to kan kunder med CTP-status forsætte deres køb af varer uden moms i 

andre medlemsstater og dertil anvende reverse charge på leverancerne. For medlemsstaterne vil 

implementeringen af Certified Taxable Person reducere mængden af moms gennem One Stop 

Shop. Samtidig skal der sikres at anvendelsen af reverse charge ikke giver anledning til momssvig, 

og at det kun er pålidelige erhvervsdrivende der får tilladelse til at anvende reverse charge. 

Løsningsforslag to er valgt som det bedste løsningsforslag i forhold til at bekæmpe MTIC svindel. 

Hertil påvirker dette løsningsforslag pengestrømmen for medlemsstaterne positivt, da 

medlemsstaterne kan holde på indgående moms i længere tid før momsen skal returneres. 

Desuden er dette løsningsforslag også det bedste i henhold til det interne markedsperspektiv, da 

det medfører en ligelig behandling af national- og grænseoverskridende handel. Ydermere er dette 

løsningsforslag også det bedste i forhold til de makroøkonomiske forudsigelser, da væksten af EU's 

bruttonationalprodukt stiger kumulativt med 0,157 % over en 3-årig periode. 

Valget af løsningsforslag to var det rigtige på baggrund af de forudsætninger der lå til grund for 

undersøgelsen. Dog kan man sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne undersøgelse frembringer 

et brugbart resultat. Det var kun 146 virksomheder der besvarede det udsendte spørgeskema, 

hvilket må siges at gøre validiteten lav. Derudover var der få eller ingen respondenter i flere 

medlemsstater.  

Derimod har det været lettere at fremskaffe data fra skatteeksperter og skattemyndigheder. Her 

har samarbejdsvilligheden været stor og derfor må validteten anses for at være høj ved brugen af 

data fra skatteeksperter og skattemyndigheder. 

Analysen af den indsamlede data synes stærk. Der er beregnet effekten af løsningsforslag ved 

momsbehandlingen af forskellige transaktioner med varer, ved de forskellige løsningsforslag. 

Desuden er der taget højde for makroøkonomiske påvirkninger af løsningsforslagene. 
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På nogle punkter er undersøgelsen ikke omfattende nok. Der er stort set kun fokus på det 

økonomiske aspekt og der er mangel af fokus på afledte effekter af løsningsforslagene. Der tages 

kun højde for den direkte skattekonsekvens, uden at tænke på de afledte effekter herefter (juridisk, 

politisk eller økonomisk). Det ville selvfølgelig gøre undersøgelsen meget mere kompliceret, hvis 

ikke umulig at lave. 

Der findes også andre alternativer til EU-Kommissionens løsningsforslag. Først er der opdelt 

betaling som en alternativ momsindsamlingsmetode. Her betales momsen pr. transaktion, i stedet 

for at indberette og betale periodisk. Det vil så godt som fjerne VAT Gap, da mulighederne for at 

snyde svinder ind. Det vil dog kun løse én af de to identificerede problemstillinger, da 

kompleksiteten forøges grundet flere rapporteringsforpligtelser. 

Desuden påvirkes virksomhedernes pengestrømme negativt, da momsbetalingen foregår efter hver 

transaktion. På den anden side påvirkes medlemsstaternes pengestrømme positivt, det overstiger 

dog ikke den negative pengestrøm for virksomhederne. 

Til sidst er der den simple, men komplekse løsning, harmonisering af momssystemet. I dag er der 

forskellige momssatser i det enkelte medlemsstater og der findes også særregler på nogle områder. 

Ved en totalharmonisering af momssystemet af EU, vil det betyde at der vil være ensartede 

momssatser i alle medlemsstater. På den måde vil der ikke være nogen forskel på, om man handler 

nationalt eller grænseoverskridende.  

Denne løsning vil dog være svær at få gennemført i praksis. For det første er det meget kompliceret 

arbejde at få ændret reglerne i alle medlemsstater. For det andet vil det nok være svært at få 

politisk opbakning til, da medlemsstaterne gerne vil beskytte deres nationale interesser. 
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12.1 VORES VURDERING: 

I forhold til det nuværende momssystem, er der nødt til at ske ændringer. Dette skyldes, at det 

nuværende momssystem er åbent for svig og at systemet er komplekst. Dertil bliver EU bliver snydt 

for 151 milliarder euro årligt. Derfor ser vi det ikke som en mulighed at fortsætte med det 

nuværende system. 

Optimalt set vil en totalharmonisering af momssystemet være den bedste løsning. Her behandles 

national og grænseoverskidende handel på de helt samme vilkår, desuden vil alle momssatser være 

identiske, medlemsstaterne imellem. Det vil i den grad hjælpe mod VAT Gap og vil efter indførelsen 

også gøre momssystemet mindre komplekst. Det er dog nok urealistisk at indføre på nuværende 

tidspunkt, da det vil kræve rigtig meget arbejde at få indført. Desuden vil det blive rigtig svært at få 

alle politikere til at stemme for forslaget, da de kan have nationale interesser de vil beskytte.  

Opdelt betaling som en alternativ momsindsamlingsmetode vil også have en stor effekt på at 

mindske VAT Gap. Dog vil den administrative byrde stige og er derfor ikke det optimale middel til at 

løse problemerne i det nuværende momssystem. 

Selvom man kan stille spørgsmålstegn ved undersøgelsen bag EU-Kommissionens vurdering af 

løsningsforslagene, er løsningsforslag to den bedste metode til at løse problemerne i det 

nuværende momssystem. Løsningsforslag to bekæmper MTIC svindel. Ligeledes påvirker dette 

løsningsforslag pengestrømmen for medlemsstaterne i en positiv retning, da medlemsstaterne kan 

holde på indgående moms i længere tid. Ligeledes medfører dette en ligelig behandling af national- 

og grænseoverskridende handel. Ydermere er dette løsningsforslag også det bedste i forhold til de 

makroøkonomiske forudsigelser, da væksten af EU's bruttonationalprodukt stiger kumulativt med 

0,157 % over en 3-årig periode. I forhold til de andre løsningsforslag, vurderes det at løsningsforslag 

to imødekommer flest af de identificerede problemstillinger. 
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14.  KO NKL US IO N  

Det kan konkluderes, at problemerne i det nuværende momssystem berører både 

medlemsstaterne og virksomhederne. En af problemerne der er identificeret er momssvig (MTIC 

svindel). Medlemsstaterne taber mellem 45 millioner euro og 53 millioner euro om året til 

momssvig. Virksomheder, der bliver en del af en momskarussel af ufrivillige årsager, bliver også 

ramt når der udøves momssvig af anden part.  

En anden problemstilling der er identificeret er kompleksiteten af det nuværende momssystem. 

Hertil konkluderes der, at et komplekst system giver mulighederne for svindlerne. Hertil øges 

kompleksiteten af systemet, når svigen forøges. Dette skyldes en naturlig reaktion - hvor man vil 

gøre systemet mere komplekst for at gøre det sværere for svindlerne. 

Der kan yderligere konkluderes at EU-Kommissionens Action Plan, der indeholder 

løsningsforslagene, imødekommer de identificerede problemstillinger. I forhold til MTIC svindel, er 

både løsningsforslag to og fem de bedste løsningsforslag i henhold til at bekæmpe MTIC svindel.  

Ydermere kan det konkluderes at de administrative omkostninger for medlemsstaterne reduceres 

mest ved implementering af løsningsforslag et - da omkostningerne reduceres i 

implementeringsåret og efter implementeringsåret. 

Dertil kan det konkluderes at det bedste løsningsforslag i forhold til virksomhedens compliance 

omkostninger er løsningsforslag fire, da dette løsningsforslag bibringer de største reduceringer af 

compliance omkostninger. 

Det kan yderligere konkluderes, i forhold til det interne markedsperspektiv og makroøkonomiske 

forudsigelser, at løsningsforslag to er det bedste alternativ på lige fod med løsningsforslag fem. 

Mellem disse to løsningsforslag, som begge sikrer en ligelig behandling af national- og 

grænseoverskridende handel i forhold til det interne markedsperspektiv, er der en minimal forskel i 

henhold til deres bidrag til væksten i EU’s bruttonationalprodukt - forskellen mellem løsningsforslag 

to og fem er 0,001 %. 
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Det kan herved konkluderes, at det bedste løsningsforslag for at imødekomme de identificerede 

problemstillinger der er nævnt i EU-Kommissionens Action Plan er løsningsforslag to. 

Der findes dog også alternative metoder til at løse de nævnte problemer med momssvig og 

kompleksitet i det nuværende momssystem. Der er undersøgt hvorledes opdelt betaling som 

alternativ momsindsamlingsmetode imødekommer de identificerede problemer. Opdelt betaling 

har en positiv virkning på VAT Gap, da betaling af moms sker pr. transaktion, hvorfor muligheden 

for MTIC svig forsvinder. Dog er det en meget krævende metode, da virksomheder skal betale 

moms pr. transaktion og ikke periodisk som det sker nu. Det kræver også en større administrativ 

byrde, da kompleksiteten vil stige med denne momsindsamlingsmetode. Derfor er opdelt betaling 

ikke den optimale løsning i forhold til de identificerede problemer i det nuværende momssystem. 

Der findes også den mulighed at lave en totalharmonisering af momssystemet i EU. Lige nu findes 

der forskellige momssatser for den samme type transaktion, i de forskellige medlemsstater. Det gør 

det kompliceret for virksomheder når de handler B2B inden for EU.  

Ved en totalharmonisering bliver der indført de samme momssatser i alle medlemsstaterne. Der vil 

derfor ikke være nogen nationale særregler og der vil dermed ikke være nogen forskel på national 

og grænseoverskridende handel. Efter implementeringen vil det gøre momssystemet meget mindre 

komplekst, da alle medlemsstater har de samme momssatser. Dog vil det være meget svært at få 

implementeret i praksis, da det vil svært at finde politisk opbakning til. Det vil dog kræve et stort 

arbejde at bestemme momssatserne, da medlemsstaterne kan have forskellige ønsker til disse. 

Alt i alt kan det konkluderes at den mest optimale situation vil være en totalharmonisering. Der vil 

nemlig være et fælles momssystem med ensartede momssatser, medlemsstaterne imellem. Men 

da denne løsning umiddelbart ser urealistisk ud på nuværende tidspunkt, må der ses efter en 

alternativ løsning.  

Den alternative løsning, må ud fra analysen, vurderes at være løsningsforslag to. Denne løsning vil 

ligeledes bidrage med en ligelig behandling i forhold til national- og grænseoverskridende handel. 

Hertil er løsningsforslag to dét forslag som imødekommer flest af de identificerede 

problemstillinger. Dog tages der forbehold for resultaterne af undersøgelsen, da der vurderes at 

være en usikkerhed i forhold til det grundlag undersøgelsen er udarbejdet på. 
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16.2  VAT GAP ESTIMATER 

 

Kilde: (Center for Social and Economic Research, 2017)  
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16.3  LØSNINGSFORSLAG 1 - ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER FOR 

MEDLEMSSTATERNE 

 

Kilde: (EY, 2015), side 99 
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16.4  LØSNINGSFORSLAG 1 - COMPLIANCE OMKOSTNINGER FOR 

VIRKSOMHEDER 

 

Kilde: (EY, 2015), side 82 
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16.5  LØSNINGSFORSLAG 2 - ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER FOR 

MEDLEMSSTATERNES 

 

Kilde: (EY, 2015), side 100 
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16.6  LØSNINGSFORSLAG 2 - COMPLIANCE OMKOSTNINGER FOR 

VIRKSOMHEDER 
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16.7  LØSNINGSFORSLAG 3 - ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER FOR 

MEDLEMSSTATERNE 

 

Kilde: (EY, 2015), side 103 
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16.8  LØSNINGSFORSLAG 3 - COMPLIANCE OMKOSTNINGER FOR 

VIRKSOMHEDER 
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16.9  LØSNINGSFORSLAG 4 - ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER FOR 

MEDLEMSSTATERNE 
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16.10  LØSNINGSFORSLAG 4 - COMPLIANCE OMKOSTNINGER FOR 

VIRKSOMHEDER 
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16.11  LØSNINGSFORSLAG 5 - ADMINISTRATIVE OMKOSTNINGER FOR 

MEDLEMSSTATERNE 
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16.12  LØSNINGSFORSLAG 5 - COMPLIANCE OMKOSTNINGER FOR 

VIRKSOMHEDER 
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16.13  HARMONISERING 

 

                                                    Kilde: (EU-Kommissionen, 2018) 
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