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Abstract 

If a VAT charge is incompatible with EU law, it results in a claim for reimbursement of the VAT 

unduly paid to whom the VAT has been passed on. It is the Member States domestic legal system 

that lay down the conditions for the reimbursement. These conditions shall be in observance with the 

EU-principles. The purpose of this project is to clarify how the Danish legal system handles the 

claim for reimbursement of VAT and if the process is in compatibility with the EU-legislation 

regarding the EU-principles. 

The project is mainly a legal study about the Danish reimbursement process. In the Danish legal 

system, there is limited legislation about the reimbursement, which makes the taxable persons and 

the purchasers’ legal position uncertain. This is against the principle of legal certainty. After Danish 

administrative practice the taxable person and the purchaser can bring their claim for reimbursement 

directly against the tax authority. Nevertheless, the parties do not have the same opportunity to do 

this, because the taxable person’s claim is limited to 10 years while the purchaser’s claim is limited 

to only 3 years. Therefore, the project estimates that there is a discrimination, which cannot be 

accepted based on the principle of equal treatment. The project concludes that the Danish 

reimbursement process is not virtually impossible or excessively difficult and therefor in accordance 

with the principle of effectiveness. 

Afterwards a comparative study is presented, which analyses the Swedish administrative practice that 

uses a different solution. After Swedish praxis, the tax authority repays the full amount to the taxable 

person. Thereafter the purchaser has a claim against the taxable person and secondary against the tax 

authority. It is assessed that this process is not in observance with the EU-principle of effectiveness. 

The last part of the project is a study of legal policy considerations about legislative initiatives. The 

Danish tax minister, the national court, and business advisers agree that there is a need for a general 

law about the reimbursement of VAT unduly paid. The project concludes that it will be more 

appropriate because it resolves in a higher legal certainty and a more effective process.  
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1. Indledning 

Den danske skatteforvaltning har flere gange prøvet at få underkendt sin praksis vedrørende 

opkrævningen af moms og afgifter af EU-Domstolen.  Hvis skattemyndighederne har fejlfortolket de 

harmoniserede EU-regler om moms, vil borgere og virksomheder som udgangspunkt have ret til at få 

tilbagebetalt den ulovligt opkrævede moms. 

En sådan fejlfortolkning vil kunne medføre store økonomiske konsekvenser for både staten og de 

private parter. Skatteministeriet modtog ca. 500 anmodninger om tilbagebetaling som følge af ATP-

sagen, og disse anmodninger svarede til ca. 5 mia. kr. Skatteministeriet vurderede dog, at det reelle 

krav var betydelig mindre.1 Den forventede tilbagebetaling fra staten var på kr. 1,3 mia..2 

Tilbagebetalingsprocessen vil dog resultere i yderligere omkostninger, da processen rent 

administrativt er ressourcekrævende for både Skattestyrelsen og de private parter. 

Selve tilbagebetalingsprocessen er i sig selv et komplekst område. Dette udtaler den tidligere 

skatteminister, Benny Engelbrecht, i et svar til Folketinget, efter Børsen bragte artiklen ”Staten vil 

ikke rette sine momsfejl”.3 Her klarlægger skatteministeren også, at ministeriet følger udviklingen 

tæt, inden der gennemføres regler på området.4 Andre parter som Dansk Erhverv og FSR har også 

deltaget i debatten om tilbagesøgningsspørgsmålet. Begge parter mener, at der bør indføres generel 

lovgivning på området bl.a. som følge af områdets kompleksitet.5 

En fejlfortolkning af EU-retten og en efterfølgende tilbagebetalingsproces vil kunne forekomme 

uanset, om der er implementeret lovgivning til at håndtere processen eller ej. Det er derfor denne 

afhandlings mål at fastlægge, hvordan tilbagebetalingsprocessen håndteres nu, samt i hvor høj grad 

kravene til tilbagebetalingsprocessen fastlagt af EU-Domstolen opfyldes. 

  

                                                   

1
 Lauritzen, Skatteministerens orientering, 1/11-16 (Lauritzen, 2016). 

2
 Finanslov for finansåret 2016, § 38.21.01, 17/12-15. 

3
 Pedersen, Staten vil ikke rette sine momsfejl, 2014 (Pedersen, 2014). 

4
 Engelbrecht, Skatteministerens svar, 13/1-15 (Engelbrecht 2015). 

5
 Dansk Erhverv, Høringssvar – Udkast til styresignaler om moms – ATP-sagerne, 22/8-17 (Dansk Erhverv, 2017) 

og FSR – Danske revisorer, Høringssvar – Forenklet model for behandling af et krav om tilbagebetaling som følge 

af ATP, 29/8-17 (FSR – Danske revisorer, 2017). 
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2. Problemformulering 

Med baggrund i ovenstående vil denne afhandling tage udgangspunkt i følgende 

problemformulering: 

Hvordan håndteres tilbagebetalingskravet af ulovligt opkrævet moms6 i dansk ret, og hvorvidt 

opfylder den danske tilbagebetalingsproces effektivitets- og ækvivalensprincippet? 

- Hvad er betingelserne for den afgiftspligtiges7 samt aftagerens8 tilbagebetalingskrav og 

opfyldelse heraf? 

- Hvorvidt opfyldes relevante hensyn i håndteringen af tilbagebetalingsprocessen? 

- Hvorledes håndteres tilbagebetalingskravet i Sverige? 

- Hvorledes kan tilbagebetalingsprocessen foretages mest hensigtsmæssigt? 

3. Synsvinkel 

Afhandlingen søger at fastlægge gældende ret for tilbagebetalingsprocessen. Afhandlingen tager 

udgangspunkt i et samfundsperspektiv. 

Den valgte samfundssynsvinkel indebærer, at afhandlingen i sin analyse vil inddrage og afveje de 

hensyn, der bør tages til både de afgiftspligtige samt aftagerne og den offentlige forvaltning ved 

håndteringen af tilbagebetalingsprocessen. Samfundsperspektivet og de forskellige aktørers 

synspunkter inddrages for at danne et neutralt grundlag, så der opnås en så objektiv afvejning af de 

anvendte hensyn som muligt. Synsvinklen vil danne grundlag for en retspolitisk diskussion for at 

finde frem til, hvordan tilbagebetalingsprocessen foretages mest hensigtsmæssigt. 

  

                                                   

6
 Problemstillingen vedrører både moms og afgifter. Afhandlingens problemformulering afgrænses til 

tilbagebetalingskrav, der udspringer fra momsretten. Generelt er det anerkendt, at principperne vedrørende afgifter 

kan overføres til momsretten. Derfor anvendes ordet ”moms” i afhandlingen, selvom det kan vedrøre moms og 

afgifter. 
7
 Afhandlingen anvender betegnelsen ”den afgiftspligtige” for sælgeren/leverandøren/indbetaleren, som er 

forpligtiget til at opkræve salgsmoms og indbetale beløbet til Skattestyrelsen, som er den opkrævningskompetente 

skattemyndighed. 
8
 Afhandlingen anvender betegnelsen ”aftager” for køberen i efterfølgende omsætningsled, hvorfra momsen er 

opkrævet af den afgiftspligtige. 
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4. Afgrænsning 

Det er selve tilbagebetalingsprocessen, der undersøges i denne afhandling, og der afgrænses fra det 

materielle spørgsmål om, hvorvidt der foreligger en ulovlig praksis for opkrævning af moms. Dette 

lægges derfor til grund. De anvendte domme inddrages derfor med henblik på at fastlægge den 

processuelle behandling af tilbagebetalingskravet. 

Der kan foreligge situationer, hvor der har været en national praksis for momsfritagelse, der ikke kan 

anses som overensstemmende med EU-retten. En ulovlig praksis for momsfritagelse vil også være et 

brud på den neutralitetsgrundsætning, som momssystemet hviler på. Derved ville en sådan ulovlig 

praksis for momsfritagelser være i strid med effektivitetsprincippet, som medlemslandene er 

forpligtet af. Den danske momsret er dog implementeret på baggrund af momsdirektiver, som ikke i 

sig selv kan forpligte private. Derfor kan momsdirektiverne heller ikke påberåbes, hvis den nationale 

praksis underkendes, og der ifølge EU-retten burde have været pålagt moms på en række 

transaktioner. Et sådant efterfølgende krav må anses som urimeligt overfor borgerne og 

virksomhederne samt i strid med disses berettigede forventninger, idet momsfritagelsen netop ville 

være en følge af Skattestyrelsens fortolkning og forvaltning af momsopkrævningerne. Der afgrænses 

fra at analysere denne situation nærmere i afhandlingen. 

Det anerkendes af EU-Domstolen, at en ulovlig opkrævning af moms kan bæres af flere parter. Dette 

omfatter både den afgiftspligtige, der har indbetalt afgiften, samt det efterfølgende led i 

omsætningskæden. Det kan dog også overvejes, hvorvidt tidligere led i omsætningskæden i form af 

en leverandør til den afgiftspligtige vil kunne pålægges byrden ved en ulovlig opkrævning af moms. 

Dette vil kunne forekomme i en situation, hvor den afgiftspligtige ikke har mulighed for at overvælte 

afgiften på aftageren bl.a. som følge af konkurrencesituationen. Det kan derved overvejes, hvorvidt 

det er muligt for den afgiftspligtige at ”tilbagevælte” opkrævningen på tidligere led i 

omsætningskæden, som vil kunne opnå et krav. Modsat kan det dog fremføres, at hvis den 

afgiftspligtige har haft mulighed for at forhandle priserne hos leverandøren og derved tilbagevælte 

byrden vedrørende opkrævningen, vil en reduktion i prisen mellem leverandøren og den 

afgiftspligtige ikke formindskes som følge af den konkrete opkrævning. Derimod vil reduktionen af 

prisen kunne forekomme uanset opkrævningen som følge af konkrete konkurrencemæssige forhold 

på markedet i forhold til leverandøren og den afgiftspligtige. Afhandlingen afgrænses fra at behandle 

påvirkningen af den afgiftspligtiges tidligere omsætningsled, idet afhandlingen behandler 

tilbagebetalingsprocessen med udgangspunkt i momssystemets opbygning, der bygger på et princip 

om, at momsen overvæltes på efterfølgende omsætningsled. 
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Afhandlingen inddrager en komparativ analyse af håndteringen af tilbagebetalingsprocessen i 

Danmark og Sverige, da disse lande anvender forskellige metoder til at løse den samme 

problemstilling. Afhandlingen afgrænser sig i denne forbindelse fra at inddrage andre lande end de 

nævnte. Dette er på trods af, at alle medlemslandene i EU kan opleve den samme problematik, hvis 

deres nationale praksis ikke har været i overensstemmelse med EU-retten. Kravet i 

tilbagebetalingsprocessen kan for aftageren kun opfyldes hos enten den afgiftspligtige eller 

skattemyndighederne. Efter dansk ret er udgangspunktet opfyldelse hos Skattestyrelsen, mens det 

modsatte gør sig gældende i svensk ret. Afgrænsningen er foretaget, idet Sverige og Danmark 

benytter hver sin metode ved den administrative behandling af tilbagebetalingsprocessen. 

Afhandlingen afgrænses fra anvendelse af materiale, hvor originalsproget ikke er dansk, engelsk og 

svensk. Denne afgrænsning er foretaget for at undgå, at oversættelser vil medføre definitionsforskelle 

og derved fejlfortolket indhold. 

Formålet med den komparative analyse er, at undersøge hvordan retstilstanden er på nuværende 

tidspunkt. Derfor afgrænses der fra en dynamisk analyse. Der afgrænses desuden fra et makro-

perspektiv, idet der ikke foretages en sammenligning af retssystemerne. Den komparative analyse 

anvendes til at analysere de forskellige nugældende løsningsmodeller og ikke udviklingsforløbet til 

gældende ret. 
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5. Metode  

Dette kapitel beskriver afhandlingens metodiske overvejelser og den fremgangsmåde, der er anvendt 

for at kunne besvare afhandlingens problemformulering. 

5.1 Formålet med afhandlingen 

Denne afhandling søger at fastlægge retsstillingen for håndteringen af tilbagesøgning af ulovligt 

opkrævet moms. Tilbagebetalingsprocessen berører flere juridiske problemer, der ofte opstår, når der 

foreligger en tilbagesøgningssituation. Dette skyldes, at momssystemet er opbygget ud fra et 

neutralitetsprincip9, og en ulovlig opkrævning vil derfor kunne påvirke flere subjekter i en 

omsætningskæde.10 Afhandlingen søger at fastlægge, hvad den materielt rigtige afgørelse ved en 

tilbagesøgning vil være, og hvordan dette håndteres processuelt. 

Afhandlingen vil derved undersøge de lege lata11.  De relevante retskilder undersøges og anvendes i 

en retsdogmatisk analyse for at kunne fastlægge de lege lata, dvs. udledelse af gældende ret. 

Afhandlingen definerer gældende ret som det resultat, som en domstol vil finde frem til ved at 

anvende de relevante retskilder og den retsdogmatiske metode.12 Afhandlingen forudsætter, at 

Højesteret er den øverste autoritative fortolker af retskilderne, da Højesteret er den højeste domstol i 

det nationale domstolsvæsen og derigennem har kompetence til at underkende administrativ praksis. 

Højesteret er dog underlagt en pligt til EU-konform fortolkning af EU-retlige principper samt at 

følge udtalelser fra EU-Domstolen. 

På baggrund af dette vil afhandlingen yderligere undersøge, om den nuværende danske retsstilling 

for håndtering af tilbagebetalingskravet lever op til principperne, der følger af EU-retten. Til dette 

undersøges EU-domme, der er med til at præcisere medlemsstaternes forpligtelser ifm. de 

processuelle og materielle regler, der fastlægger tilbagebetalingsprocessen. Dette sammenholdes med 

Skattestyrelsens13 fortolkning af gældende ret og den heraf udledte praksis. 

                                                   

9
 Neutralitetsprincippet beskrives nærmere i kap. 7. 

10
 Strand, The passing-on problem in damages and restitution under EU law, 2017 (Strand, 2017), s. 10. 

11
 De lege lata fastlægger gældende pba af en retsdogmatisk analyse. Tvarnø & Nielsen, Retskilder og retsteorier, 

2017 (Tvarnø & Nielsen, 2017), s. 30. 
12

 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 30. 
13

 Det tidligere SKAT blev pr. 1. juli 2018 erstattet af Skatteforvaltningen bestående af syv specialiserede styrelser, 

hvilket fremgår af Skatteministeriets pressemeddelelse, Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021, 13/6-17. 

Det er Skattestyrelsen, som har kompetencen til at udstede styresignaler vedrørende lovgivning om skat, moms og 

afgifter, jf. SKM2018.348.SKTST, SKM-meddelelser og høringsportalen for styresignaler, 2/7-18 (Styresignal om 

styresignaler, 2018), afsnit 2.1 samt Den juridiske vejledning, version 2019-1 (DJV), afsnit A.A.1.1.2. Derfor 

anvender afhandlingen betegnelsen ”Skattestyrelsen” for den danske skattemyndighed i stedet for betegnelsen 

SKAT, Skatteforvaltningen eller lignende. 
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Afhandlingen vil desuden undersøge, hvordan håndteringen af tilbagebetalingskravet er løst i 

Sverige. Denne komparative analyse anvendes for at undersøge, hvordan de EU-retlige forpligtelser 

og grundlæggende hensyn bedst kan opfyldes og derved fremkomme med retspolitiske overvejelser 

til de lege ferenda14. 

5.2 Retskildemæssige overvejelser 

Retskilder kan anses som informationskilder vedrørende retssystemet.15 Fælles for retskilderne er, at 

de er afgivet med retlig kompetence af bl.a. dommere samt lovgiver, og retskilderne kan derfor 

bruges til at løse juridiske problemstillinger. Kravet til retskilderne er yderligere indsnævret inden for 

forvaltningsretten, idet der kræves hjemmel i lov for, at en forvaltningsmyndighed kan træffe en 

gyldig afgørelse, jf. legalitetsprincippet.16  Der er som udgangspunkt ingen rangorden mellem 

retskilderne, og de kan opdeles i kategorierne regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets 

natur.17 

Denne afhandling tager udgangspunkt i retskildernes regulering og retspraksis. Selvom der ikke er en 

rangorden mellem retskilderne, findes der et reguleringshierarki indenfor retskilden regulering, jf. lex 

superior-princippet.18 Nedenfor gennemgås og beskrives de anvendte retskilder og disses 

retskildemæssige værdi. 

5.2.1 EU-retskilder 

Afhandlingens problemstilling udspringer af momsretten, som i vidt omfang er harmoniseret på 

baggrund af EU-retten, og dennes retskilder har derfor stor betydning for fortolkning og fastlæggelse 

af gældende ret. Nedenfor uddybes den retskildemæssige værdi af de forskellige retskilder, og 

hvordan disse har fundet anvendelse i afhandlingen. 

5.2.1.1 Traktater 

EU-traktaten er den øverste ramme om EU-retten og definerer de overordnede formål, 

kompetencenormer, pligtnormer og principper.19 EU-traktaten defineres derfor også som primær 

regulering, da øvrig kompetence til at udstede EU’s retsakter stammer fra EU-traktaterne. De 

traktatsikrede friheder er øverst i reguleringshierarkiet og har derfor størst retskildemæssig værdi 

indenfor retskilden regulering. 

                                                   

14
De lege ferandia fastlægge hvordan en regel optimalt bør være. Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 30. 

15
Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 29. 

16
Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 34. 

17
Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 33. 

18
Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 33. 

19
Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 100. 
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Det var den tidligere Rom-traktat fra 195820, der forpligtede Kommissionen til at fremsætte forslag 

om harmonisering af momsen, jf. Rom-traktaten art. 99.21 Baggrunden, for at dette blev vedtaget på 

traktatniveau, var, at momssystemet direkte påvirker det indre marked og de traktatsikrede frie 

bevægeligheder for varer og tjenesteydelser, jf. art. 32 og 56 TEUF. I den nuværende 

Lissabontraktat22 findes også hjemmel til, at der kan vedtages bestemmelser om indirekte skatter på 

momsområdet, hvorved der kan ske harmonisering, jf. art. 113 TEUF23. Bestemmelsen giver 

hjemmel til, at Kommissionen kan udstede direktiver eller forordninger i det nødvendige omfang, så 

det indre marked kan sikres og konkurrenceforvridning undgås. De retskilder, der udstedes med 

hjemmel i traktaten, skal overholde og sikre de traktatsikrede friheder og principper. Dette gælder 

både bestemmelsernes materielle og processuelle indhold. Unionens egen forvaltning pålægges også 

pligter på traktatniveau, jf. art. 298 TEUF. Forvaltningen pålægges efter bestemmelsen at være åben, 

effektiv og uafhængig. 

5.2.1.2 Forordninger 

Forordninger er i sig selv bindende i enkeltheder og gælder umiddelbart for borgere og virksomheder 

uden nationale retskilder.24 Der findes en række forordninger på momsrettens område angående 

implementering og nærmere afgrænsede spørgsmål i relation til momssystemdirektivet25.26 Der 

findes dog ingen forordninger vedrørende den forvaltningsmæssige behandling af 

tilbagebetalingsprocessen. 

5.2.1.3 Direktiver 

Grundlaget for det momsretlige system er momssystemdirektivet, som er implementeret i dansk ret 

ved momsloven27 og momsbekendtgørelsen28.29 Momssystemdirektivet, momsloven og 

momsbekendtgørelsen er derfor alle relevante retskilder ved fastlæggelse af, hvornår der foreligger 

en ulovlig praksis, hvorfra der efterfølgende kan ske tilbagesøgning. 

Direktiver binder ikke medlemsstaterne til hvilken form og middel, der anvendes til 

implementeringen. Det afgørende er derimod at direktivets formål opnås, jf. art. 288 TEUF. 

                                                   

20
Traktat om oprettelse af det europæiske økonomiske fællesskab, 1/1-58 (Rom-traktaten). 

21
Thygesen, Grundlæggende momsretlige principper, 2018 (Thygesen, 2018), s. 13. 

22
Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det 

Europæiske Fællesskab, 1/12-99 (Lissabontraktaten). 
23

C 326/47, Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, 26/11-12 (TEUF). 
24

Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 105. 
25

 2006/112/EF, Rådets direktiv om det fælles merværdiafgiftssystem, 28/11-06 (Momssystemdirektivet eller MSD). 
26

Bl.a. 282/2011/EU, Rådets gennemførelsesforordning om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 

2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, 15/3-11 (Gennemførelsesforordning, 2011) samt 904/2010/EU, 

Rådets forordning om det administrative arbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift, 7/10-10. 

Thygesen, 2018, s. 15. 
27

 LBK nr. 760, Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift, 21/6-16 (momsloven eller ML). 
28

 BEK nr. 808, Bekendtgørelse om merværdiafgift, 30/6-15 (momsbekendtgørelsen eller MBG). 
29

 Thygesen, 2018, s. 15. 
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Domstolene er forpligtet til at følge direktiverne.30 Direktivernes retskildeværdi må derfor anses som 

betydelig. 

5.2.1.4 EU-Domstolen 

EU-Domstolen er bl.a. tillagt kompetence til at svare på præjudicielle spørgsmål, jf. art. 267 TEUF.31 

Afhandlingen anvender primært domme fra EU-Domstolen, der vedrører præjudicielle spørgsmål. 

Disse domme bruges til at fastlægge de overordnede krav til tilbagebetalingsprocessen. Enhver ret er 

tillagt muligheden for at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen, hvis den udøver 

dømmende virksomhed.32 Tilsvarende er medlemsstaterne også pålagt en pligt til at spørge EU-

Domstolen, medmindre fællesskabsretten fremgår med en sådan klarhed, at der ikke er tvivl om 

fortolkningen. Denne acte clair-doktrin blev fastslået i CILFIT-dommen33. 

EU-Domstolens domme er bindende for de nationale domstole. Derudover kan dommene tillægges 

præjudikatsværdi, hvorved dommene får retskildemæssig betydning for senere domme.34 Dette er 

bl.a. tilfældet for Danfoss-dommen35, der anvendes i afhandlingen. En række senere domme henviser 

til denne dom som følge af dommens præjudikatsværdi, hvilket giver dommen en betydelig 

retskildemæssig værdi. Anvendelsen af præjudikatsværdi har afgørende betydning for afhandlingen, 

idet dommene kan tillægges præjudikatsværdi, og derved inddrages og anvendes til at fastlægge 

uklarheder i EU-retten. 

Hvis EU-Domstolen underkender dansk praksis som i Danfoss-dommen og ATP-dommen36, bliver 

der udsendt styresignaler fra Skattestyrelsen, som fastlægger styrelsens fortolkning af håndteringen 

                                                   

30
 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 106. 

31
 EU-Domstolens kompetence omhandler primært afgørelse af sager vedr. traktatbrud, jf. art. 258-260 og 271 

TEUF, annullations- og passivitetssøgsmål, jf. art. 263-266 TEUF samt præjudicielle spørgsmål, jf. art. 267 TEUF. 
32

 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 150. 

 
33

 C-283/81, CILFIT – Domsresumé. 

Dommen præciserede, hvornår en national ret har pligt til at stille EU-Domstolen et præjudicielt spørgsmål. EU-

Domstolen udtalte, at den nationale ret har pligt til at fremsætte et præjudicielt spørgsmål om fortolkning, 

medmindre EU-retten fremgår med en sådan klarhed, at der ikke kan drages tvivl om fortolkningen. Dette kaldes for 

acte clair-doktrinen. 

 
34

 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 156-157. 

 
35

 C-94/10, Danfoss – Domsresumé. 

Dommen handler om en dansk mineralolieafgift, som blev uretmæssigt opkrævet. Danfoss A/S var den 

afgiftspligtige og overvæltede afgiften i prisen i det interne salg til Sauer Danfoss A/S. Sauer Danfoss A/S ønskede 

at tilbagesøge afgiftsbeløbet. Dette afviste de danske myndigheder, idet Sauer Danfoss A/S ikke var det direkte 

afgiftssubjekt. EU-Domstolen giver Skattestyrelsen medhold i, at de kan modsætte sig krav fra efterfølgende 

omsætningsled. Dette er dog betinget af, at aftager kan fremsætte et civilretligt krav mod den afgiftspligtige, og 

dette må ikke være praktisk umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt. 
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af tilbagebetalingskravet. Disse retningslinjer er af særlig interesse for afhandlingens emne. Af denne 

grund inddrages dommene derfor kort, for at skabe sammenhæng med de efterfølgende, udsendte 

retningslinjer. 

EU-Domstolen har udviklet begreberne uberettiget berigelse og overvæltning37 ift. håndteringen af 

tilbagesøgning. Domstolen har i domme taget stilling til den nærmere definition og rækkevidde af 

begreberne. EU-Domstolen har i en række af sager udtalt sig om både ratio decidendi38 og obiter 

dictum39. Begge typer af udtalelser er relevante retskilder for afhandlingen, idet udtalelserne hjælper 

med at afklare fortolkningen af EU-retten. 

5.2.1.5 EU-retlige principper 

EU-retten indeholder en række grundlæggende principper, der forpligter nationale domstole.40 

Principperne skal efterleves af de nationale domstole, når der pålægges sanktioner, men de skal 

ligeledes efterleves procesretligt i national ret. Dette følger af princippet om EU-rettens forrang, som 

er blevet fastlagt i flere domme fra EU-Domstolen heriblandt dommen Costa-ENEL41. De fleste af 

principperne i EU-retten er udviklet i praksis og visse er senere kodificeret i Charteret,42 der i dag har 

traktatmæssig status. Principperne har derfor central juridisk betydning og en høj retskildemæssig 

værdi. 

Blandt de grundlæggende principper findes effektivitetsprincippet, som er særlig relevant for 

afhandlingens problemstilling. Effektivitetsprincippet fastlægger, at national ret skal sikre EU-rettens 

                                                                                                                                                                    

36
 C-464/12, ATP – Domsresumé. 

Dommen handler om definitionen af investeringsforeninger, som ifølge momssystemdirektivet kan opnå 

momsfritagelse på dennes forvaltningsydelser. ATP har tidligere ikke været anset som omfattet af fritagelsen. I 

ATP-sagen blev ATP dog anerkendt som en investeringsforening ud fra en de facto vurdering. Der skulle herefter 

ske momsrefusion for de tjenesteydelser, hvor kundernes rettigheder realiseres ved at oprette konti, tilskrive bidrag 

samt sekundære transaktioner. 

 
37

 Begreberne overvæltning og uberettiget berigelse defineres i afsnit 10.3.1 og 10.3.2. 
38

 Ratio decidendi: ”den retssætning, som er afgørende for resultatet af en dom eller en administrativ afgørelse.” 

Eyben, Juridisk ordbog, 2016 (Eyben, 2016), s. 378. 
39

 Obitor dictum: ”en forbigående udtalelse..., som ikke er nødvendig for afgørelsen af den pågældende sag (modsat 

ratio decidendi), og derfor heller ikke er bindende for dommerne i andre sager.” Eyben, 2016, s. 335 og 116. 
40

 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 117. 

 
41

 C-6/64, Costa-ENEL – Domsresumé. 

Sagen handlede om en italiensk statsborger, Costa, der nægtede at betale sin el-regning fra selskabet ENEL, der var 

en statslig monopolvirksomhed. Costa gjorde gældende, at dette gik imod traktatbestemmelserne. Den italienske 

dommer forespurgte EU-Domstolen, om de italienske bestemmelser stred mod EU-retten. Den italienske regering 

gjorde gældende, at den italienske dommer skulle bruge italiensk ret. EU-Domstolen benyttede sagen til at fastslå, at 

EU-retten ikke har samme karakter som folkeret. Den har forrang for national ret, og en senere ensidig retsakt kan 

ikke gå forud for fællesskabsretten. 

 
42

 C-364/01, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 18/12-00. 
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effektive virkning også kendt som effet utile43.44 Ved EU-rettens effektive virkning forstås, at 

formålet bag retsakterne fra EU skal opfyldes. Et af formålene bag momssystemet er at harmonisere 

medlemsstaternes momssystemer og derved forbedre det indre marked. Hvis en konkret 

tilbagesøgningsprocedure ikke effektivt retter op på en tidligere ulovlig praksis for opkrævning af 

moms, der har været stridende mod formålet bag momssystemet, vil den danske 

tilbagebetalingspraksis derfor kunne anses som EU-stridig på baggrund af effektivitetsprincippet. 

Dette er på trods af, at den processuelle håndtering fastlægges af medlemsstaterne. 

Derudover anvender afhandlingen også ækvivalensprincippet, der også er et domstolsskabt princip. 

Ækvivalensprincippet fastlægger, at ethvert søgsmål på baggrund af fællesskabsretten skal behandles 

lige så gunstigt som et søgsmål på baggrund af national ret.45 Dette princip fremhæves i 

sammenhæng med effektivitetsprincippet i en lang række sager ved EU-Domstolen, der omhandler 

kravet som følge af ulovligt opkrævet moms. 

5.2.1.6 Generaladvokaten 

Generaladvokaten kan udarbejde upartisk og uafhængigt forslag til afgørelse af sager, der forelægges 

EU-Domstolen, jf. art. 252 TEUF.46   

Generaladvokaten fremsætter forslag til afgørelse i de sager, der ”i henhold til statutten for Den 

Europæiske Unions Domstol kræver hans medvirken”, jf. art. 252, 2. pkt. TEUF. Generaladvokatens 

forslag til afgørelse er ofte længere end Domstolens dom, idet der inddrages flere problemstillinger 

og modstridende synspunkter vedrørende tvisten, der ligger til grund for sagen, da der gives en 

udfoldet juridisk redegørelse til dommerne. Den retskildemæssige værdi af generaladvokatens 

synspunkter er dog begrænset, medmindre EU-Domstolen følger generaladvokatens redegørelse eller 

henviser hertil i sin afgørelse af sagen.47 Dette er bl.a. tilfældet i C-192/95 – C-218/95, Societé 

Comateb48. 

                                                   

43
 Effet utile: ”Princip om, at EU-regler skal fortolkes og anvendes på en måde, der sikrer, at EU-retten fungerer så 

effektivt som muligt til at realisere EU’s formål. Princippet viser sig navnlig ved EU-Domstolens fortolkning af EU-

retsakter, ved princippet om EU-rettens forrang, ved reglerne om, at nationale regler ikke må gøre det umuligt eller 

uforholdsmæssigt vanskeligt at få prøvet EU-retligt baseret krav ved de nationale domstole.” Eyben, 2016, s. 132. 
44

 Neergaard & Nielsen, EU-ret, 2016 (Neergaard & Nielsen 2016), s. 187. 
45

 Strand, 2017, s. 143. 
46

 Eskildsen, Strukturneutralitet i momssystemet, 2012 (Eskildsen, 2012), s. 18. 
47

 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 158. 
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Afhandlingen inddrager generaladvokatens forslag til afgørelse, hvor EU-Domstolen henviser til 

generaladvokatens forslag. I denne sammenhæng må retskildeværdien af generaladvokatens forslag 

til afgørelse anses som værende tæt på EU-dommen. Dette skyldes, at EU-Domstolen vælger at 

henvise direkte til forslaget og derved erklærer sig enig i den forelagte argumentation. 

5.2.2 Nationale retskilder 

I de følgende afsnit uddybes den retskildemæssige værdi af nationale retskilder, og hvordan disse 

finder anvendelse i afhandlingen. 

5.2.2.1 Lovgivning 

Det følger af grundloven49, at der kun kan ske opkrævning af skatter med hjemmel i lov, jf. GL § 43. 

Dette omfatter også indirekte skatter heriblandt moms. Af denne grund er momssystemdirektivet 

implementeret ved momsloven. Momsloven indeholder primært regler for, hvornår der skal 

opkræves moms, hvornår der skal ske registrering og andre lignende grundlæggende bestemmelser. 

Momsloven indeholder ikke bestemmelser om tilbagebetalingsprocessen, og loven har derfor – trods 

sin høje retskildeværdi – begrænset anvendelsesmæssig værdi for afhandlingen. 

Afhandlingen anvender derimod bl.a. skatteforvaltningsloven50 som retskilde. Loven anvendes, fordi 

loven fastlægger de frister, der gælder for genoptagelse af afgiftstilsvaret. Skattestyrelsen er som 

forvaltningsretligt organ forpligtet af legalitetsprincippet, og det er derfor afgørende, at 

forvaltningsretlige beslutninger kan afgøres med hjemmel i lov.51 

5.2.2.2 Bekendtgørelser 

Bekendtgørelser udstedes med hjemmel i lov eller forordning. Den retskildemæssige værdi er derfor 

mindre end retskildeværdien for en lov eller forordning. Bekendtgørelserne kan dog skabe både 

rettigheder og pligter for borgere og virksomheder.52 Afhandlingen gør bl.a. brug af 

momsbekendtgørelsen, der sammen med momsloven implementerer momssystemdirektivet. 

                                                                                                                                                                    

48
 C-192/95 – C-218/95, Societé Comateb – Domsresumé. 

Sagen handler om en særtold, som Frankrig havde indført ved import fra andre medlemslande, tredjelande og 

indenrigs mellem Frankrigs regioner. Tolden blev anset som ulovlig. De franske myndigheder fremførte, at afgiften 

var påbudt at indgå i salgsprisen for aftageren, og at der derved var sket overvæltning. EU-Domstolen slog fast, at 

retten til tilbagebetaling fulgte af EU-rettighederne og kunne kun undtages, hvis der skete overvæltning. Der kunne 

desuden ikke opstilles en konkret formodning for, at der var sket overvæltning på trods af, at det fremgik af loven, at 

afgiften skulle indgå i salgsprisen. Selv hvis en del af afgiften var overvæltet, var dette ikke ensbetydende med, at 

tilbagebetaling ville medføre ugrundet berigelse, idet overvæltningen kunne have medført et tab som følge af et 

mindre salg. 

 
49

 L nr. 169, Danmarks Riges Grundlov, 5/6-53 (grundloven eller GL). 
50

 LBK nr. 678, Skatteforvaltningsloven, 31/5-18 (skatteforvaltningsloven eller SFL). 
51

 Beskrivelse af legalitetsprincippet fremgår af afsnit 10.1.1. 
52

 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 76. 
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Momsbekendtgørelsen specificerer en række af momslovens bestemmelser heriblandt 

dokumentationskrav, der kan få indflydelse på den efterfølgende mulighed for tilbagesøgning. 

5.2.2.3 Dansk retspraksis 

Domme fra danske domstole tilhører retskilden retspraksis. De nationale domstole er underlagt 

principperne fra EU-domstolen og er desuden forpligtet til at fortolke EU-konformt. Dommenes 

retskildemæssige værdi afhænger af, hvilken instans dommen er afsagt af samt, hvorvidt der har 

været dissens eller ej. De nationale domstole har kompetence til at sørge for passende retsmidler til 

håndhævelse af EU-retten, hvis der ikke foreligger harmoniserende regler eller principper på 

området.53 Afhandlingen anvender bl.a. Danfoss-dommen afsagt ved Vestre Landsret, der afsiges 

efter, at der har været præjudicielle spørgsmål forelagt for EU-Domstolen. 

5.2.2.4 Cirkulærer, styresignaler og Den juridiske vejledning 

Tidligere blev cirkulærer anvendt til at fastlægge, hvordan en ændring i administrativ praksis skulle 

håndteres. Enhedsorganisationen Skatteforvaltningen, det tidligere SKAT, blev dannet den 1. 

november 2005. I den forbindelse blev det besluttet, at cirkulæreformen skulle erstattes med 

bekendtgørelser og SKAT-meddelelser, hvilket er styresignaler.54 

Skattestyrelsen anvender Den juridiske vejledning og udsender derudover styresignaler, som 

offentliggøres på forvaltningsmyndighedens hjemmeside.55 Styresignalerne udsendes, når praksis 

ændres eller præciseres, og Skattestyrelsen ønsker at informere herom.56 Fælles for både cirkulærer, 

styresignaler og Den juridiske vejledning er, at det er udtryk for Skattestyrelsens opfattelse af 

gældende ret.57 De kan derfor anvendes som vejledning for, hvordan Skattestyrelsen fortolker 

lovgivningen og derigennem opstiller interne retningslinjer på et givent område, som bruges i den 

administrative praksis. 

Hvorvidt der kan støttes ret på vejledninger diskuteres i litteraturen. Generelt kan der ikke støttes ret 

på vejledninger.58 Det modsatte gør sig dog gældende inden for skatteretten, hvor Den juridiske 

vejledning anses som bindende for Skattestyrelsen.59 Medmindre den beskrevne praksis er i klar 

                                                   

53
 Strand, 2017, s. 20. 

54
 SKM2006.607.SKAT, SKAT-meddelelse erstatter TSS-cirkulære, 9/10-06. 

55
 Offentlige myndigheder er forpligtede til at udøve aktiv information til borgerne og virksomhederne, jf. L nr. 606, 

Lov om offentlighed i Forvaltningen, 12/6-13 (Offentlighedsloven), § 17. 
56

 Styresignal om styresignaler, 2018, afsnit 2.2. 
57

 Styresignal om styresignaler, 2018, afsnit 2 og DJV, Om Den juridiske vejledning – Udtræk for gældende ret. 
58

 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 78. 
59 

Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 78 og DJV, Om den juridiske vejledning – Bindende virkning. 
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modstrid med højere rangerende retskilder, er der en berettiget forventning om, at afgørelser følger 

den administrative praksis, hvis andre afgørelser også er afgjort efter disse retningslinjer.60 

Styresignaler kan udsendes uden hjemmel i lov, og er derfor kun forpligtende i et over-/ 

underordnelsesforhold men ikke for borgere og virksomheder. Den retskildemæssige værdi må 

derfor ud fra en teoretisk betragtning anses som begrænset. Eftersom Skattestyrelsen forpligtes af 

styresignalerne, vil den praktiske konsekvens dog være, at også borgere og virksomheder forpligtes 

af styresignalerne, når disses sager afgøres. Styresignalerne er derfor vigtige i praksis. 

Styresignalerne gør det lettere at sikre en ensartet forvaltning og er derved med til at opfylde 

lighedsgrundsætningen, som indebærer, at ensartede fakta skal føre til ensartede afgørelser.61 Hvis 

Skattestyrelsen fraviger sin egen praksis uden saglig grund, er det et brud på lighedsprincippet.62 

5.2.2.5 Høringssvar, artikler og anden juridisk litteratur 

Afhandlingen anvender høringssvar fra FSR og Dansk Erhverv. Høringssvarene afgives af parter 

uden lovgivningskompetence og har i øvrigt ingen retskildeværdi. På trods af dette kan 

høringssvarene dog stadig være interessante retspolitisk, idet afsenderne repræsenterer vigtige 

aktører på området. Disse aktører omfatter bl.a. afgiftspligtige virksomheder, der kan risikere at 

skulle tilbagesøge ulovligt opkrævet moms, samt disses rådgivere. Af denne grund er høringssvarene 

interessante, idet de kan give indsigt i de praktiske udfordringer, som aktørerne skal håndtere på 

baggrund af den fastlagte tilbagebetalingsproces. Idet processen skal opfylde effektivitetsprincippet, 

kan høringssvarene være særligt relevante til at påpege udfordringer, der kan stride imod opfyldelsen 

af effektivitetsprincippet. Idet høringssvarene netop afgives af eksterne aktører med en egeninteresse 

i processen, bør høringssvarene dog også læses med en vis kildekritik, da disse ikke nødvendigvis 

tager hensyn til statens perspektiv på processen. 

Derudover gør afhandlingen også brug af artikler og juridisk faglitteratur. De anvendte artikler 

favner bredt fra skatteministersvar på baggrund af artikel i Børsen til mere dybdegående artikler af 

rådgivere. Disse kilder har ingen retskildemæssig værdi, da de må kategoriseres som litteratur og 

juridisk litteratur. De er dog stadig relevante som fortolkningsbidrag, idet afsenderens interesse viser, 

at der er tale om en udfordring af samfundsmæssig og praktisk interesse. Derudover anvendes den 

juridiske litteratur også ved domstolene. Ministerorienteringen fra den nuværende skatteminister 

giver desuden et indblik i, hvor det lovforberedende arbejde er nået til i processen. 

                                                   

60
 Kerzel, Skatteretlige praksisændringer i en forvaltningsretlig kontekst, 2017, s. 172. 

61
 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 77-78. 

62
 Hagelund, Lærebog i forvaltningsret, 2019 (Hagelund, 2019), s. 65. 
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Derudover er det også vigtigt at være kritisk overfor det medie og den afsender, som kilderne 

udsendes igennem. Både erhvervsrådgivere, juridiske forskere og de offentlige myndigheder kan 

have en egeninteresse, som afspejles i kildernes indhold. 

5.2.3 Samspil mellem nationale og EU-retskilder 

Nationale retssystemer og EU-retten består af forskellige retskilder, som beskrevet oven for. Der er 

dog et væsentligt samspil mellem de to regelsæt. 

5.2.3.1 EU-rettens forrang og direkte virkning 

Det er tidligt fastslået i domspraksis fra EU-Domstolen, at EU-rettens retskilder har forrang for 

national ret, jf. Costa-ENEL. I sagen blev EU-rettens status fastslået som en anden ret end folkeret, 

idet folkeret netop ikke har forrang for national ret.63 

I litteraturen diskuteres det, om EU-retten og national ret skal anses som et dualistisk
64

 eller 

monistisk
65

 system. I Ajos-sagen
66

 anvendte højesteretten dualistisk tolkning, hvor Højesteret 

selv vurderede omfanget af, hvorvidt klare danske regler skulle vige for EU-retten som følge af 

EU-rettens forrang, eller hvorvidt de nationale regler skulle følges, idet der ellers ifølge 

Højesteret ville foreligge en contra legem
67

 situation. Mens EU-Domstolen i sin dom fastlagde, 

at EU-retlige principper kunne fortrænge klare, EU-stridige, nationale lovbestemmelser i den 

pågældende sag,
68

 mente Højesteret derimod, at en sådan fortolkning ville være en contra legem 

situation og anvendte derfor de nationale bestemmelser til at afsige dommen.
69

 Der kan 

argumenteres for, at Højesterets udtalelse i Ajos-sagen er obiter dictum.
70

 Den endelige 

                                                   

63
 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 114. 

64
 Ved anvendelse af den dualistiske teori, skal national ret anvendes i nationalt forum. Derudover har national ret 

forrang for folkeret. Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 47-48. 
65

 EU-Domstolen fastslog i Costa-ENEL-dommen, at EU-retten principielt er en anden ret end folkeret og foretrak 

den monistiske teori. Den monistiske teori ser retskilderne som en del af et samlet retssystem. Neergaard & Nielsen, 

2016, s. 242. 

 
66

 Sag 15/2014.H, Ajos - Domsresumé 

Højesteret fastlægger, efter afsigelse af EU-dommen, at der er en klar retstilstand på området, og at det derfor ikke 

er muligt at fortolke det EU-retlige princip og direktivet mod forskelsbehandling inden for fortolkningsskønnet, da 

dette må anses som contra legem. Flertallet af dommerne mente, at der ikke var hjemmel til at lade det uskrevne 

princip om forbud mod forskelsbehandling fortrænge bestemmelsen i funktionærloven. Ajos kunne derfor støtte ret 

på bestemmelsen og blev frifundet. Dommen er dog afsagt med dissens, hvor én dommer stemte imod resultatet. 

 
67

 Contra legem: ”i strid med loven”. Eyben, 2016, s. 104. 
68

 Frölich, Retssammenlignende perspektiver på Højesterets kompetencekontrol i Ajos-sagen, 2017. 
69

 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 219-220. 
70

 Tvarnø & Nielsen, 2019, s. 19. 
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retskildeværdi af Ajos-sagen er uvist i det juridiske fagmiljø.
71

 Ud fra ovenstående tillægger 

afhandlingen ikke Højesteretsdomstolens dom præjudikatsværdi. Dermed anvender afhandlingen 

en monistisk tilgang, hvor EU-retten har forrang for national ret.
72

 

EU-rettens forrang har betydning for afhandlingen ved, at domme fra EU-Domstolen kan underkende 

nationalt indførte procedurer vedrørende håndteringen af tilbagebetaling. Dette vil bl.a. kunne være 

tilfældet, hvis EU-Domstolen ikke mener, at de grundlæggende principper som 

effektivitetsprincippet overholdes. Dette er selvom, at det som udgangspunkt tillægges 

medlemsstaternes kompetence at fastlægge det materielle og processuelle indhold i 

tilbagebetalingsprocessen. Dette skyldes, at de EU-Domstolsskabte principper har forrang og større 

retskildemæssig værdi end den danske administrative praksis. 

EU-rettens forrang for national ret skal ses i sammenhæng med, at EU-retten også er umiddelbar 

anvendelig uden national implementering, hvis bestemmelserne er præcise, ubetingede og tidsfristen 

for implementering er overskredet.73 Dette omtales som EU-rettens direkte virkning. Rækkevidden af 

rettigheder og forpligtelser, der følger af EU-retten, er fastlagt i praksis.74 Herefter kan et direktiv 

ikke i sig selv forpligte private og derfor ikke påberåbes over for private. Dette er tidligere fastlagt i 

retspraksis fra EU-Domstolen.75 Direktiver har derfor ikke horisontal forpligtende virkning. 

Direktiver kan imidlertid forpligte det offentlige, hvis de er præcise og ubetingede, hvorved borgere 

og virksomheder kan støtte ret på direktiver. Dette defineres som vertikal forpligtende virkning. Der 

findes hjemmel til dette i art. 288, stk. 3 TEUF. Medlemsstaterne er efter bestemmelsen forpligtet til 

at implementere lovgivning, der opfylder direktivers formål. 

Idet momssystemdirektivet ikke behandler den materielle og processuelle del af håndtering af 

tilbagesøgning af ulovlig opkrævet moms, vil direktivet ikke forpligte Skattestyrelsen til en bestemt 

fremgangsmåde. Ikke desto mindre må frihedsbestemmelserne i Lissabontraktaten anses som direkte 

                                                   

71
 Tvarnø & Nielsen, Præjudikat eller ikke præjudikat: Chartrets retsvirkning i dansk ret efter EU-Domstolens og 

Højesterets afgørelser i Ajos-sagen, 2019 (Tvarnø & Nielsen, 2019), s. 16. 
72

 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 48. 
73

 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 113 og Dashwood m.fl., Wyatt and Dashwood’s European Union Law, 2011, s. 237. 
74

 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 113. 

 
75

 C-152/84, Marshall – Domsresumé. 

Marshall-dommen handler om en kvinde, som bliver afskediget, da hun fylder 62 år, selvom hun har udtrykt ønske 

om at om blive, indtil hun fylder 65 år. Begrundelsen for afskedigelsen var at pensionsalderen for kvinder var 60 år. 

Pensionsalderen for mænd var 65 år. Marshall anlægger sag med påstand om forskelsbehandling pba køn. Marshall 

kan ikke få medhold efter national lovgivning, men fik medhold i, at ligebehandlingsdirektivet var tilsidesat. EU-

Domstolen bemærker i prm. 46, at hvis et direktiv ud fra et indholdsmæssigt synspunkt fremstår ubetinget og 

tilstrækkelig præcist, kan private påberåbe sig dette over for medlemsstaten, hvis det ikke er gennemført rettidigt 

eller korrekt. 
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anvendelig og forpligtende i den praksis for tilbagesøgning, som Skattestyrelsen vælger at følge i 

forbindelse hermed. 

5.2.3.2 EU-konform fortolkning 

I EU-retten er der fastlagt et fortolkningsprincip, hvorefter national ret skal fortolkes i 

overensstemmelse med EU-retten.76 EU-Domstolen bygger på dette fortolkningsprincip, jf. bl.a. 

loyalitetsprincippet kodificeret i art. 4, stk. 3, TEU.77 Bestemmelsen fastlægger en pligt for 

medlemsstaterne til loyalt samarbejde. Derudover anses art. 288 TEUF også som hjemmel til 

fortolkningsprincippet. Denne bestemmelse giver direktiverne forpligtende virkning på baggrund af 

direktivernes formål. 

Der er dog grænser for, hvor langt kravet til EU-konform fortolkning forpligter de nationale 

domstole. De nationale domstole pålægges ikke pligt til at fortolke contra legem og pligten til EU-

konform fortolkning omfatter derfor kun, hvad der kan forventes inden for et normalt 

fortolkningsskøn. 

Pligten til EU-konform fortolkning har betydning for, hvordan nationale retskilder skal fortolkes, 

herunder bl.a. styresignalerne, der administrerer tilbagebetalingsprocessen. Retskilderne i dansk ret 

skal fortolkes så EU-konformt som muligt inden for fortolkningsskønnet uden, at der er tale om 

fortolkning contra legem. 

5.2.4 Fortolkning af retskilderne 

Til at fortolke retskilderne anvender afhandlingen ordlydsfortolkning. Dette er særligt gældende ved 

fortolkning af de relevante EU-domme, hvori der er udviklet og defineret en række selvstændige 

begreber heriblandt uberettiget berigelse og overvæltning. 

Der anvendes der ligeledes ordlydsfortolkning og formålsfortolkning til fortolkning af lov. Dette 

indebærer, at både ordlyden samt de bagvedliggende forarbejder inddrages i fortolkningen af 

bestemmelserne. 

Slutteligt anvendes både ordlydsfortolkning og formålsfortolkning til fortolkning af styresignaler. 

Ordlydsfortolkningen anvendes for at fastlægge indholdet i den administrative praksis og 

udviklingen heraf. Der anvendes formålsfortolkning, idet styresignalerne må fortolkes i lyset af de 

relevante principper og begreber fra EU-Domstolen. 

                                                   

76
 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 115. 

77
 C 326/13, Traktaten om Den Europæiske Union, 26/10-12 (TEU). 
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5.3 Retsdogmatisk metode 

Afhandlingen anvender den retsdogmatiske metode til at undersøge og udlede gældende ret ved brug 

af retskilderne. Anvendelsen af den retsdogmatiske metode skal sikre, at alle retsanvendere når frem 

til det samme resultat. 

Den retsdogmatiske metode bygger på et subsumptionsprincip, som tager udgangspunkt i faktum fra 

en given hændelse, hvorfra retsfaktum kan udledes. Jus anvendes herefter på retsfaktum for at finde 

retsfølgen i form af gældende ret. 

Afhandlingen tager udgangspunkt i det retsfaktum, at der foreligger en ulovlig opkrævning af moms 

og anvender herefter den retsdogmatiske metode til at fastlægge, hvordan den efterfølgende 

tilbagebetalingsproces foregår på baggrund af jus på et generelt plan.78 

Skattestyrelsen håndterer tilbagebetalingen på baggrund af styresignaler, der udarbejdes specifikt for 

de enkelte sager, hvor praksis har været underkendt. Hensigten er, at de generelle retningslinjer 

indarbejdes i Den juridiske vejledning. Dette inddrages i afhandlingen sammen med de øvrige 

retskilder for at fastlægge, hvad den generelle retsfølge er for håndteringen af tilbagebetalingskravet. 

Der søges i forbindelse hermed ikke en stillingtagen til de setendia ferenda79, men det er nødvendigt 

at tage udgangspunkt i de enkelte sager af hensyn til retskildernes karakter. 

Der foretages en analyse af et generelt styresignal samt et specifikt styresignal, der fastlægger 

Skattestyrelsens praksis. Gennem denne analyse forsøger afhandlingen at opnå et indblik i de 

gentagne elementer i styresignalerne samt de bagvedliggende hensyn. 

Der findes generelt ikke mange kodificerede retskilder vedrørende tilbagebetalingsprocessen. Dette 

gør, at en analyse af administrativ praksis i højere grad får større fortolkningsmæssig betydning ved 

fastlæggelse af gældende ret. Den administrative praksis vil herved kunne få indflydelse på den 

retsdogmatiske fortolkning som retskilde i form af retspraksis, selvom den administrative praksis 

reelt kun er et udtryk for Skattestyrelsens fortolkning af gældende ret og håndteringen heraf. Denne 

cirkelslutning må anses som problematisk, men er en nødvendig følge af, at der ikke findes andre 

konkrete retskilder vedrørende tilbagebetalingsprocessen.80 

Rønsholdt beskriver også denne cirkelslutning ved, at praksis i form af afgørelser kan medføre 

uskrevne retsregler. Herefter vil ”relationen mellem den konkrete afgørelse og dennes retsgrundlag i 
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 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 29. 

79
 De sentendia ferenda fastlægger, hvordan en konkret sag bør afgøres. Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 30. 

80
 Den norske teoretiker Eckhoff opstiller et alternativt og udvidende syn på retskilder, hvor administrativ praksis 

også indgår som retskilde med retskildeværdi. Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 387. 
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kvalificeret form forekomme uklar, når retsgrundlagets etablering og anvendelse i såvel tid som 

proces ikke eller kun vanskeligt lader sig adskille”.81 Zahle har tilsvarende beskrevet det som at, 

”Dynamikken består altså i, at retsanvendelsen forandrer retsgrundlaget”.82 

Som det følger af ovenstående citater, vil forvaltningsrettens retskildegrundlag generelt blive 

forandret ved, at der løbende afsiges afgørelser, der derved bliver en retskilde i form af praksis, som 

forpligter efterfølgende afgørelser, jf. lighedsprincippet. Dette er dog betinget af, at den 

administrative praksis ikke underkendes ved dom eller reguleres nærmere gennem lovgivningen. 

5.4 Komparativ metode 

Afhandlingen søger at fastlægge, hvordan man bedst kan håndtere tilbagebetalingskravet ud fra en 

afvejning af de principper og hensyn, der er følger af i de anvendte retskilder. 

Afhandlingen anvender en komparativ analyse, som søger at sammenligne, hvordan to retssystemer 

løser det samme specifikke juridiske problem. Afhandlingen gør derved brug af den analytiske 

metode.83 Metoden bruges til at undersøge, hvordan tilbagebetalingssituationen løses i andre lande. 

Sverige er valgt som sammenligningsgrundlag, idet Sverige og Danmark begge er en del af den 

nordiske retsfamilie.84 Derudover minder Sverige og Danmark forvaltningsretligt om hinanden.85 

Desuden er Sverige som medlemsland i EU underlagt de samme pligter og tildelt den samme 

kompetence som Danmark, og Sverige vil derved have et identisk udgangspunkt for at løse den 

samme problemstilling. 

Der er anvendt svenske retskilder til at udlede, hvordan svensk ret løser det juridiske problem. 

Sveriges retskilder og disses retskildeværdi minder i høj grad om de danske, da svensk ret ligeledes 

anvender den retsdogmatiske metode.86 En vigtig forskel er dog, at de svenske domstole også 

henviser til den juridiske litteratur i disses domme. Dette ses bl.a. i Högsta Domstolen Beslut nr. Ö 

2708-15. Herved må den juridiske litteratur, som der konkret henvises til i dommen, anses som 

havende samme retskildeværdi som dommen, idet domstolen henviser til den juridiske litteratur i sin 

begrundelse for dommens resultat. 

                                                   

81
 Rønsholdt, Forvaltningsret: Retssikkerhed, proces, sagsbehandling, 2010 (Rønsholdt, 2010), s. 34, afsnit 4, linje 

4. 
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 Zahle, Polycentri i Retskildelæren. Festskrift til Torstein Eckhoff, 1986, s. 752ff. 
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 Lando, Kort indføring i komparativ ret, 2009 (Lando, 2009), s. 207. 
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 Lando, 2009, s. 208. 
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 Andersen, Skatteretlig genoptagelse: i forvaltningsretlig belysning, 2004 (Andersen, 2004), s. 383-384. 
86

 Nääv og Zamboni, Juridisk metodelära, 2018, s. 45. 
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Skatteverkets87 publikationer har væsentlig betydning for den administrative praksis. 

Ställningstagandena indeholder dybdegående analyser med Skatteverkets opfattelse af gældende 

ret.88 Dette er tilsvarende de danske styresignaler. Derfor er et af Skatterverkets ställningstaganden et 

centralt fortolkningsbidrag i den komparative analyse. 

5.5 Retspolitik 

Gældende ret udledes ved anvendelse af den retsdogmatiske metode. Derudover undersøges det, 

hvordan andre retssystemer løser håndteringen af tilbagebetalingskravet gennem en komparativ 

analyse. Disse analyser sammenholdes med det formål, at afveje hvordan problemstillingen løses 

mest hensigtsmæssigt samtidig med, at der tages hånd om de relevante hensyn, principper og 

rettigheder. 

  

                                                   

87
 Skatteverket er den svenske, uafhængige myndighed under regeringen, hvis ansvarsopgaver bl.a. vedrører skatter, 

moms og afgifter. Skatterverkets kompetence er dermed tilsvarende Skattestyrelsens delegerede kompetence. 

Skatteverket, Det här gör Skatteverket, 2019. 
88

 Kleerup m.fl., Mervärdesskatt i teori och praktik, 2012 (Kleerup m.fl., 2012), s. 26. 
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6. Opbygning og struktur 

For at kunne foretage en analyse af tilbagebetalingsprocessen, er en redegørelse for de relevante og 

anvendte retsområder fundet nødvendig. Dette skyldes, at de forskellige retsområder har en række 

kendetegn og bygger på en række principper, der har betydning for de relevante retskilder og den 

efterfølgende analyse. Det er særligt momsret og forvaltningsret, der er fundet relevant for 

afhandlingen. Redegørelsen for disse retsområder fremgår af kap. 7 og 8. 

Efter introduktion til de relevante retsområder redegør afhandlingen for selve 

tilbagebetalingsprocessen, og hvornår denne typisk foreligger. Redegørelsen fremgår af kap. 9. I 

kapitlet vurderes det desuden, hvorvidt den afgiftspligtige og aftageren befinder sig i 

sammenlignelige situationer. 

I kap. 10 redegøres for en række hensyn, der har relevans for tilbagebetalingsprocessen. Disse 

hensyn er generelle hensyn, der skal ses i sammenhæng med de retsområder, der tidligere er 

redegjort for i afhandlingen. Endvidere analyserer afhandlingen en række begreber, der har 

indflydelse på tilbagebetalingsprocessen. Disse begreber inddrages og klarlægges i særskilte afsnit 

tidligt i afhandlingen, for at skabe grundlaget for den efterfølgende analyse. 

I kap. 11 analyseres det, hvordan tilbagebetalingskravet håndteres ifølge dansk regulering. Analysen 

omfatter den generelle håndtering samt den forenklede proces for den afgiftspligtige. Efterfølgende 

analyseres de krav, der stilles for håndteringen ifølge retspraksis. Dette indebærer en analyse af EU-

domme omhandlende underkendt dansk praksis. Dette følger af kap. 12. 

I det efterfølgende kap. 13 undersøges administrativ praksis. Dette sker ved at analysere udvalgte 

styresignaler udstedt af Skattestyrelsen. Det vurderes derefter i kap. 14, hvordan styresignalerne 

opfylder de hensyn, der anses som væsentlige. 

I kap. 15 redegøres der for, hvad der er den nuværende situation vedrørende et muligt 

lovgivningsinitiativ. Dette kapitel skal ses i sammenhæng med analyserne vedrørende den 

nuværende retsstilling som følge af regulering og administrativ praksis. 

Da tilbagebetalingssituationen er en problemstilling, som alle EU-lande vil skulle håndtere ved 

underkendt praksis, undersøges håndteringen efter svensk ret i kap. 16. Herunder foretages en 

vurdering af de hensyn, der ligger til grund for håndteringen. Analysen af den svenske model 

sammenholdes med de tidligere afsnit om den danske model i en komparativ analyse. 
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Vurderingen danner grundlag for retspolitiske overvejelser vedrørende tilbagebetalingsprocessen. 

Kapitlet inddrager de forudgående analyser som inspiration til de retspolitiske overvejelser for at 

finde den mest hensigtsmæssige proces. Disse retspolitiske overvejelser fremgår af kap. 17. 

Afhandlingen afsluttes med en konklusion i kap. 18. Konklusionen søger at svare på afhandlingens 

problemformulering og dertilhørende problemstillinger. 

Illustration af afhandlingens struktur fremgår af nedenstående figur 1: 

Figur 1: Struktur 

 

Alle figurer er udarbejdet af afhandlingens forfattere. 
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7. Introduktion til momsbegrebet 

Afhandlingens problemstilling kan udspringe af momsretten, hvis der har været en praksis for 

opkrævning af moms, der ikke har været i overensstemmelse med det bagvedliggende 

momssystemdirektiv. Derfor er en introduktion til momsbegrebet relevant, for at skabe en 

grundlæggende forståelse for problemstillingen, som afhandlingen belyser. 

Moms (merværdiafgift) er en generel forbrugsafgift, jf. MSD art. 1, stk. 2. Moms pålægges 

transaktioner omfattet af det EU-retlige momssystem og beregnes som en procentsats af varens eller 

ydelsens pris, som fastsættes af medlemslandene.89 Omkostningen er derved nøjagtig proportional 

med prisen på den pågældende vare eller ydelse. Momsen finansierer bl.a. en del af 

medlemsstaternes bidrag til EU.90 

Moms og afgifter udgør omkring 33 pct. af de samlede opkrævede skatter og afgifter i Danmark.91 

Skatteministeriet skønner, at momsen i 2018 udgør 215 mia. kr., hvilket svarer til 66,5 pct. af det 

forventede samlede afgiftsprovenu på 324 mia. kr.92 Momsen er herved en væsentlig del af statens 

provenu. 

Momsen overvæltes på forbrugeren, men indbetales af den afgiftspligtige sælger i detailleddet.93 Man 

kan derved definere moms som en indirekte skat, da den bæres og indbetales af to forskellige 

subjekter. Idet afgiftspligtige personer har fradragsret for moms pålagt deres erhvervsmæssige køb, 

er momsen et udtryk for en beskatning af værditilvæksten ved hver transaktion.94 

Af figur 2 fremgår en illustration af transaktionerne ved momsopkrævningen. 

  

                                                   

89
 Minimumsnormalsatsen er 15 pct., jf. MSD art. 28. 

90
 DJV, D.A.1.4. 

91
 Skatteministeriet, Opgørelse af skatter og afgifter, 2018. 

92
 Skatteministeriet, Provenuoversigt over afgifter og moms, 2018. 

93
 DJV, D.A.1.1. 

94
 DJV, D.A.1.2. 
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Figur 2: Momssystemet 

 

 

 

 

Ovenstående situation lægges til grund for afhandlingen. Situationen indeholder tre parter: den 

afgiftspligtige (A), aftageren (B) og Skattestyrelsen (C). Det skal understeges, at der kan være mange 

led i omsætningskæden, men modellen simplificeres for overskuelighedens skyld. 

Momssystemet bygger på et grundlæggende neutralitetsprincip.95 Princippet indebærer, at momsen 

ikke må påvirke dispositioner foretaget af hverken erhvervsdrivende eller forbrugere. Dette betyder, 

at de afgiftspligtige skal være ligestillede, både nationalt og inden for EU’s indre marked, så 

konkurrencevilkårene ikke fordrejes. Et neutralt og harmoniseret momsretligt system anses som en 

forudsætning for den frie bevægelighed på det indre marked, jf. MSD betragtning 4. Momsen 

opkræves så generelt som muligt for at opnå et så neutralt momsretligt system som muligt. Dette 

indebærer derfor påligning af moms på både varer og ydelser i både produktions- og distributionsled, 

jf. MSD betragtning 5. Der foreligger dog stadig nogle nationale undtagelser, hvorefter salg af visse 

varer og tjenesteydelser kan momsfritages.96 

7.1 Momssystemets indførelse i Danmark 

Danmark var et af de første lande, som fik indført en generel merværdiafgift. Dette skete i 1967, hvor 

Folketinget vedtog Lov om almindelig omsætningsafgift.97 Hensynet med loven var et momssystem 

med en neutral forbrugsbeskatning.98 

                                                   

95
 DJV, D.A.1.3 og Thygesen, 2018, s. 12. 

96
 Heriblandt fritager momsloven kunstnerisk virksomhed, personbefordring, bisættelsesydelser samt 

genbrugsbutikker med almennyttigt formål, jf. ML § 13. Fritagelserne er ikke umiddelbart forekommende i MSD.  
97

 L nr. 102, Lov om almindelig omsætningsafgift, 31/3-67. 
98

 DJV, D.A.1.4. 



  Side 24 af 119 

7.2 EU og den danske moms 

Ved Danmarks indtræden i det Europæiske Økonomiske Fællesskab blev der ikke foretaget 

ændringer i momsloven, da fællesskabets udviklingsarbejde med merværdisystemet havde været 

grundlaget for de allerede anvendte danske bestemmelser.99 Loven omfattede alle varer og specifikt 

nævnte tjenesteydelser.100 Det var først ifm. vedtagelsen af det Europæiske Fællesskabs 6. 

momsdirektiv,101 at momsens anvendelsesområde blev udvidet til at gælde alle ydelser medmindre en 

klar undtagelse fremgik af loven. Dette medførte en ændring af momsloven. 

Etableringen af det indre marked i 1992 medførte en større ændring i momsloven.102 Momsloven 

blev revideret, for at opnå en større sammenhæng med systematikken og terminologien fra EU’s 

momsdirektiver. Dette var for at opnå mere sammenhængende og brugervenlige bestemmelser.103 

Dette resulterede i en ny momslov i 1992.104 

For at opnå en ensartet fortolkning af 6. momsdirektiv, blev gennemførelsesbestemmelser gjort 

bindende via en forordning i 2005.105 Efter Skattestyrelsens opfattelse medførte forordningen ingen 

ændringer i dansk praksis.106 

Efterfølgende kom momssystemdirektivet med virkning fra den 1. januar 2007. 

Momssystemdirektivet er en sammenskrivning og omarbejdelse af 1. momsdirektiv107 og 6. 

momsdirektiv, der blev foretaget for at opnå en mere klar lovgivning. 

Momssystemdirektivet medførte en ændret momsforordning108, som indeholdt specifikke 

gennemførelsesregler for at opnå en mere korrekt og ensartet anvendelse af momssystemdirektivet.109 

Dette betød få ændringer i dansk praksis.110 Momssystemdirektivet og ændringer hertil er 

implementeret i dansk ret gennem momsloven og momsbekendtgørelsen.111 Grundet 

                                                   

99
 Thygesen, 2018, s. 12. 

100
 DJV, D.A.1.4. 

101
 77/388/EØF, Direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles 

merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, 17/5-77 (6. momsdirektiv). 
102

 Thygesen, 2018, s.13. 
103

 DJV, D.A.1.5. 
104

 L nr. 363, Lov om ændring af merværdiafgiftsloven, 14/5-92. 
105

 1777/2005/EF, Rådets forordning om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 77/388/EØF om det fælles 

merværdiafgiftssystem, 17/10-05. 
106

 DJV, D.A.1.4. 
107

 67/227/EØF, Rådets første direkte om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter, 

11/4-67. 
108

 Gennemførelsesforordningen, 2011. 
109

 Eskildsen, 2012, s. 15. 
110

 DJV, D.A.1.4. 
111

 Det fremgår af retsinformations officielle note 1 til momsloven og momsbekendtgørelsen, at bestemmelserne heri 

bl.a. gennemfører momssystemdirektivet og ændringer til dette direktiv. 



  Side 25 af 119 

momssystemdirektivets høje detaljeringsgrad er der mange tilsvarende bestemmelser i momsloven.112 

Momsreglerne er, grundet EU-landenes implementering af momssystemdirektivet, i vidt omfang 

harmoniseret med undtagelse af bl.a. anvendte momssatser og fradragsret.113 

Der kom yderligere en momspakke i 2008114 med justeringer til reglerne om det momsmæssige 

beskatningssted for ydelser. Efterfølgende har der været ændringer i momsloven, eks. ift. 

forebyggelse mod momssvig, tilpasning grundet ændringer i anden lovgivning og lignende.115 

På trods af at momsloven har været underlagt flere ændringer, er det stadig opfyldelsen af de 

grundlæggende bestemmelser vedrørende momslovens anvendelsesområde, der har betydning for, 

hvorvidt der opstår en tilbagebetalingssituation. 

7.3 Grundlæggende betingelser for momslovens anvendelsesområde 

De grundlæggende betingelser i momsloven er afgørende for momssystemets anvendelsesområde. 

Hvis de grundlæggende betingelser ikke er opfyldt, falder leverancen eller virksomheden uden for 

momssystemet, og der kan dermed ikke opkræves moms. Hvis der er opkrævet moms på trods af 

dette, vil opkrævningen have været ulovlig, og der vil dermed foreligge en tilbagesøgningssituation. 

For at klargøre, om der er tale om momspligtige transaktioner inden for momslovens 

anvendelsesområde, skal følgende betingelser være opfyldt. 

Der skal ske en leverance for, at der kan pålægges moms. Denne leverance kan være en levering af 

varer eller ydelser. Det er afgørende, at der foreligger et vederlag for transaktionen, og at der er en 

direkte sammenhæng mellem leverancen og vederlaget, jf. ML § 4, stk. 1. 

Den afgiftspligtige leverance skal yderligere være udført af en afgiftspligtig person. Den 

afgiftspligtige person kan være både en juridisk og fysisk person, der skal udføre selvstændig, 

økonomisk virksomhed, jf. ML § 3, stk. 1. 

Om begrebet selvstændig virksomhed anvender momssystemdirektivet ordlyden ”enhver, der 

selvstændigt”, jf. MSD art. 9 stk. 1. Begrebet afgrænses yderligere fra lønmodtagere, jf. MSD art. 10. 

Det er herudover et krav, at den afgiftspligtige person udfører økonomisk virksomhed. Begrebet 

defineres nærmere i direktivet som virksomhed, der udføres med henblik på at opnå indtægter af en 

                                                   

112
 Thygesen, 2018, s. 16. 

113
 Momsmanual, 2018, s. 104. 

114
 2008/8/EF, Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for 

tjenesteydelser, 12/2-08. 
115

 Thygesen, 2018, s. 13. 
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vis varig karakter og kan omfatte virksomhed som producent, handlende eller leverandør af ydelser, 

jf. MSD, art. 9, stk. 1. 

Yderligere er det afgørende for momspligten, at der ikke foreligger en konkret momsfritagelse for 

den enkelte transaktion. Momsfritagelserne er politisk bestemt og er udtømmende oplistet, jf. ML § 

13. Alle medlemslande har også såkaldte standstill-bestemmelser, hvor de kan pålægge eller fritage 

for moms uanset momssystemsdirektivets regler, jf. MSD, art. 176. 
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8. Introduktion til det forvaltningsretlige system 

Afhandlingens problemstilling udspringer af fejlfortolkning af de momsretlige betingelser, der er 

redegjort grundlæggende for i foranstående kapitel. Problemstillingen skal dog helt eller delvist 

behandles efter de forvaltningsretlige bestemmelser. Derfor er en grundlæggende introduktion til, og 

forståelse af forvaltning og forvaltningsret, nødvendig. 

8.1 Forvaltning 

Grundlovens § 3 fastlægger magtens tredeling, som består af den lovgivende, udøvende og 

dømmende magt. Den udøvende magt anses som den offentlige forvaltning, og det er dermed 

forvaltningen, der administrerer lovgivningen.116 På baggrund af den lovgivning, der ifølge 

grundloven vedtages af kongen og Folketinget i forening, vil forvaltningen træffe konkrete 

afgørelser, jf. GL § 3.117 Forvaltningen træffer afgørelser om forhold mellem offentlige myndigheder 

og borgere samt virksomheder, hvilket reguleres nærmere i forvaltningsretten. 

8.2 Forvaltningsret 

Mens selve forvaltningen defineres som den udøvende magt i det offentlige system, omfatter 

forvaltningsretten de formelle og materielle krav, som forvaltningsvirksomheden underlægges. 

Forvaltningsretten er dermed det retsgrundlag, der regulerer forvaltningsmyndigheders ageren over 

for borgere, virksomheder og andre myndigheder.118 Idet forvaltningsvirksomhed er afledt af, og 

dermed underordnet til, lovgivningsfunktionen, gælder et generelt legalitetsprincip i 

forvaltningsretten. Dette princip fastlægger, at forvaltningens virksomhed og afgørelser ikke må være 

i strid med lov og skal have hjemmel i lov.119 Legalitetsprincippet skal ses i sammenhæng med 

retssikkerhedsprincippet som en sikkerhed for borgere og virksomheder. 

Som følge af legalitetsprincippet samt målet om at sikre lovlige og rigtige afgørelser, findes en række 

materielle og processuelle bestemmelser, der som en del af forvaltningsretten regulerer 

sagsbehandlings- og afgørelsesforløbet.120 Disse bestemmelser fremgår bl.a. af forvaltningsloven. 

Derudover findes mere specifikke forvaltningslove som skatteforvaltningsloven. 

Opdelingen mellem materielle og processuelle regler bruges inden for forvaltningsretten. Opdelingen 

kan dog være svær i praksis, da procesreglerne også indirekte forsøger at regulere den materielle 

                                                   

116
 Bønsing, Almindelig forvaltningsret, 2013 (Bønsing, 2013), s. 18. 

117
 I dag har det kun symbolsk betydning, at kongen omtales i bestemmelsen. Bønsing, 2013, s. 19. 

118
 Fenger, EU-rettens påvirkning på dansk forvaltningsret, 2018 (Fenger, 2018), s. 9. 

119
 Bønsing, 2013, s. 20. 

120
 Rønsholdt, 2010, s. 53. 
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forvaltning, og er derved også afgørende for det retslige slutprodukt, som typisk vil være i form af en 

afgørelse. Sondringen er dog stadig praktisk relevant og medvirkende til, at procesret kan anses som 

en særlig disciplin.121 

8.3 EU-rettens påvirkning af forvaltningsretten 

Der er ikke forbehold om, at forvaltningen kun må reguleres af nationalt udstedte retskilder. EU-

rettens retskilder indgår derfor i den daglige forvaltning. Medmindre andet specifikt er angivet, 

anvendes de almindelige danske sagsbehandlingsregler. Dette er et resultat af grundprincippet 

vedrørende medlemsstaternes processuelle og organisatoriske autonomi. Princippet medfører dog 

også 3 betingelser for den nationale forvaltning.122 

Den første betingelse er, at forvaltningsreglerne ikke må medføre forskelsbehandling mellem 

nationale tvister og tvister med parter fra andre medlemslande. Den anden betingelse er, at de 

nationale forvaltningsretlige og processuelle bestemmelser ikke må medføre, at anvendelse af EU-

retten ikke er mulig. I sammenhæng hermed skal myndighederne også sikre, at EU-retten er effektiv. 

Den tredje betingelse er, at forvaltningen skal respektere EU’s grundrettigheder, når forvaltningen 

træffer beslutninger. Det er særligt den anden betingelse, der er relevant for afhandlingens 

problemstilling omkring tilbagebetalingsprocessen. 

EU udsteder også enkelte direktiver og forordninger, der påvirker den nationale forvaltning direkte. 

Formålet hermed er at sikre, at EU’s øvrige materielle regler implementeres og anvendes effektivt i 

praksis.123 Formålet med den enkelte retsakt fra EU er dermed afgørende for, hvorvidt EU også 

udsteder bestemmelser om forvaltning. 

8.4 Skatteforvaltningsloven 

Den nærmere forvaltning af lovgivningen af direkte og indirekte skatter reguleres gennem 

skatteforvaltningsloven.124 Skatteforvaltningsloven regulerer en del af den offentlige forvaltning, og 

må derfor anses som lex specialis sammenholdt med generel forvaltningsret.125 Dette er i tråd med de 

generelle principper i EU, hvorefter medlemsstaterne selv har kompetence til at fordele 
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 Rønsholdt, 2010, s. 56-57. 
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 Fenger, 2018, s. 9-11. 

123
 Fenger, 2018, s. 15. 

124
 Skatteforvaltningsloven finder anvendelse for Skatteforvaltningen, der bl.a. udøver forvaltningen af lovgivningen 

af skatter, jf. SFL § 1, stk. 1, 1. pkt. samt L nr. 804 af 20. juni 2018, Bekendtgørelse om varetagelsen af told- og 

skatteforvaltningens opgaver, § 1, stk. 1. 
125

 Hagelund, 2019, s. 74. 
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forvaltningskompetencen nationalt. Skatteforvaltningsloven bygger på et lovforslag, som blev 

fremsat i februar 2005,126 og blev herefter vedtaget i juni 2005.127 

Skatteforvaltningen er tillagt originær kompetence til at udøve forvaltning vedrørende lovgivning om 

skatter, jf. SFL § 1. Myndigheden kan selv tilrettelægge opgavefordelingen. Kompetencen 

vedrørende skatter, afgifter og moms er delegeret til Skattestyrelsen.128 Herved er det Skattestyrelsen, 

som er tillagt kompetencen til at udstede styresignaler vedrørende skatter, moms og afgifter.129 

Selvom Skattestyrelsen er en selvstændig styrelse, hører den under Skatteforvaltningen. Der er her 

tale om en intern delegation, hvilket er lovligt uden specifik lovhjemmel, da kompetencen er 

delegeret inden for myndighedens forvaltningshierarki.130 
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 LSF nr. 110, Forslag til Skatteforvaltningsloven, 24/2-05 (LSF 110-05). 

127
 L nr. 428, Lov om ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven, 6/6-05. 
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 DJV, A.A.1.1.1. 
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 Styresignal om styresignaler, 2018, afsnit 2.1. 
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 Hagelund, 2019, s. 49. 
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9. Introduktion til tilbagebetaling 

I praksis kan der opstå situationer, hvor der pålægges moms uden, at dette burde have været tilfældet. 

Det er indholdet i momssystemdirektivet, der er afgørende for, om en transaktion skal pålægges 

moms eller ej. 

9.1 Hvornår tilbagesøgning finder anvendelse 

Hvis en transaktion pålægges moms ved en fejl, vil dette som udgangspunkt være et anliggende 

mellem den afgiftspligtige og dennes aftager.  Hvis der pålægges moms på transaktioner som følge af 

en generel praksis i modstrid med momssystemdirektivet, vil EU-rettens forrang medføre, at den 

givne transaktion eller praksis skal ændres, så der rettes op på uoverensstemmelsen. Dette betegnes 

som tilbagebetaling. 

9.1.1 Fejlagtig opkrævning 

Moms kan blive fejlagtigt pålagt ved, at en afgiftspligtig vurderer den momsmæssige kvalifikation 

forkert, og som følge heraf pålægger moms på en transaktion, der burde have været momsfritaget. 

Hvis den afgiftspligtige kan nå at rette fejlen ved at udstede en kreditnota samt en ny korrekt faktura 

inden betaling fra aftageren, har dette ikke yderligere momsmæssige konsekvenser.131  

Transaktionerne ved en fejlagtig opkrævning er illustreret i nedenstående figur 3. 

Figur 3: Fejlagtig opkrævning inden betaling 

 

 

 

 

Hvis den afgiftspligtige derimod ikke kan nå at rette fejlen inden betaling fra aftageren, skal momsen 

indbetales, jf. ML § 52 a, stk. 7. Idet opkrævningen bunder i den afgiftspligtiges fejl, der medfører et 

økonomisk tab for aftageren, vil aftageren herefter kunne rette et erstatningsretligt krav mod den 

afgiftspligtige, hvis de øvrige erstatningsretlige betingelser er opfyldt.132  

Transaktionerne ved en fejlagtig opkrævning efter betaling er illustreret i nedenstående figur 4. 
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 Jesper & Eskildsen, 2016, s. 1. 

132
 Jespersen & Eskildsen, Statens ugrundede berigelse - tilbagebetaling til den “forurettede”, 2016 (Jespersen & 

Eskildsen), s. 1. 
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Figur 4: Fejlagtig opkrævning efter betaling 

 

 

 

 

 

9.1.2 Ulovlig opkrævning 

Ulovligt opkrævet moms foreligger, når der opkræves moms som følge af en national praksis, der må 

anses som EU-stridig. Det er derved ikke den enkelte virksomhed, der begår en fejl, men derimod en 

national praksis der fejlfortolker EU-retten. Et eksempel er ATP-sagen, hvor EU-Domstolen fastslog, 

at den danske fortolkning af bestemmelserne i momssystemdirektivet var forkert, og der derfor ikke 

skulle pålægges moms på en række ydelser, der efter dansk praksis havde været momspligtige. 

Borgere og virksomheder kan støtte ret direkte på direktiver og har derfor som følge heraf ret til at få 

tilbagebetalt den moms, der er ulovligt opkrævet.133 Dette er med til at sikre EU-rettens virkning. Det 

er medlemslandene, der skal sørge for den administrative tilbagebetalingsproces. Medlemsstaterne er 

dog underlagt de generelle EU-retlige principper i forbindelse hermed. 134  

Transaktionerne ved ulovlig opkrævning af moms er illustreret i figur 5. 

  

                                                   

133
 Se afsnit 5.2.3.1 om EU-rettens forrang og direkte virkning. 

134
 Se afsnit 5.2.1.5 om retskildemæssige overvejelser ved EU-retlige principper. 
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Figur 5: Ulovlig opkrævning af moms – tilbagebetalingskrav 

 

 

 

 

Det er transaktionerne i denne figur, som er centrale for afhandlingens problemstilling. Den 

økonomiske byrde, der bliver overvæltet gennem omsætningskæden, bliver af Strand omtalt som 

”the passing-on problem”.135 Ifølge Strand har dette problem mange aspekter: ”The legal problems 

entailed include who among the parties involved should be able to sue whom, how far down the 

supply chain it is reasonable to trace the passing-on of an economic burden, whether or not to take 

passing-on into account in the quantification of awards, and of how to prove existence and extent of 

passing-on.”136 

Der er overordnet 3 retlige problemer ved tilbagebetalingsprocessen som følge af en ulovlig 

opkrævning. Hvem har et tilbagebetalingskrav? Til hvem kan der anmodes om opfyldelse? Hvordan 

opgøres tilbagebetalingsbeløbet?137 Selvom tilbagebetalingsprocessen indeholder forskellige 

juridiske problemstillinger, er det væsentligt at de løses samlet. Dette fremgår ligeledes af Strand: 

”Although solutions could, in theory, be found for each of these problems individually, it is evident 

from the above that those solutions must somehow be coordinated or the parties will risk severe 

adverse consequences.”138 Som det følger af ovenstående citat, er det væsentligt at finde en samlet 

løsning på de retlige problemer, der vedrører tilbagebetalingsprocessen. 
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 Strand, 2017, s. 4. 

136
 Strand, 2017, s. 5-6, pkt. 1.009, første linje. 

137
 Spørgsmålene ift. tilbagebetalingsprocessen besvares i kap. 11 og 13. 
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 Strand, 2017, s. 18, pkt. 1.044, linje 4. 
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9.2 Sammenlignelige tilbagesøgningssituationer for den afgiftspligtige og 

aftager 

Skattestyrelsen er forpligtet til at håndtere den forvaltningsretlige tilbagebetalingsproces således, at 

den afgiftspligtige og aftageren behandles ens, hvis disse kan anses som værende i en 

sammenlignelig tilbagebetalingssituation, jf. ligebehandlingsprincippet.139 Det er derfor nødvendigt 

at vurdere, om dette er tilfældet. 

Den afgiftspligtige og aftageren vil udgøre forskellige led i den omsætningskæde, der påvirkes af, at 

en tidligere praksis underkendes. Derudover er de også underlagt forskellige forpligtelser ift. den 

pålagte moms. Således skal den afgiftspligtige afregne den pålagte moms, mens aftageren som 

udgangspunkt kun påvirkes indirekte ved at skulle bære byrden. Denne forskel i de pålagte 

forpligtelser kan indikere, at der ikke er tale om sammenlignelige situationer mellem den 

afgiftspligtige og aftageren. 

Dette underbygges ved, at tilbagesøgningen for de forskellige parter reguleres gennem forskellige 

regelsæt. Den afgiftspligtige vil ved tilbagebetalingsprocessen skulle ansøge om genoptagelse efter 

skatteforvaltningslovens regler. Den efterfølgende aftager vil derimod omfattes af de almindelige 

forældelsesregler, idet tilbagesøgningen ikke omfatter forvaltningsmæssig genoptagelse.140 

Der foreligger dog også omstændigheder, der peger på, at der er tale om sammenlignelige 

tilbagebetalingssituationer, da tilbagesøgningen for både den afgiftspligtige og aftageren bunder i 

den samme opkrævning og derved det samme krav. Ved dette forstås, at kravet fra begge parter 

vedrører den samme momsafregning. Den samme momsindbetaling påvirker salgsmomsen hos den 

afgiftspligtige og købsmomsen hos aftageren, idet momsen overvæltes på næste led, jf. 

neutralitetsprincippet.141 Selvom aftageren ikke har foretaget den fysiske indbetaling vedrørende den 

underkendte praksis, vil denne stadig kunne have båret den endelige byrde. Dette fastlægges af en 

økonomisk analyse. Som det følger af EU-Domstolens domme, tillægges aftageren også en ret til 

tilbagebetaling, hvis tilbagebetalingen ikke medfører uberettiget berigelse.142 

Ud fra ovenstående vurderes, at der er tale om sammenlignelige situationer, hvilket vil blive lagt til 

grund i afhandlingens analyser og vurderinger. 

                                                   

139
 Se afsnit 10.1.7 for redegørelse af ligebehandlingsprincippet. 

140
 Behandlingen af den afgiftspligtiges og aftagerens krav fremgår af kap. 11 og 13. 

141
 Neutralitetsprincippet er omtalt i kap. 7. 

142
 Uberettiget berigelse er uddybet i afsnit 10.3.2. 
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10. Begrebsanvendelse 

I det følgende kapitel defineres en række begreber, der har betydning for behandlingen af 

tilbagesøgningen af den ulovlige opkrævning. Begreberne anvendes i analyserne i de efterfølgende 

kapitler.143 

10.1 Hensyn 

Ved administration af tilbagebetalingsprocessen skal den administrative myndighed forholde sig til 

forskellige hensyn for at kunne træffe den rigtige afgørelse. Et lovinitiativ skal ligeledes afveje 

forskellige hensyn for at finde den mest optimale løsning. Visse hensyn er formaliseret i 

retsprincipper og skal inddrages i national retsanvendelse.144 Opfyldelsen af ét hensyn kan stride 

imod et andet hensyn, og derfor skal de forskellige hensyn afvejes. 

I følgende afsnit fremhæves hensyn, der er nævnt i praksis vedrørende tilbagesøgning, og det er 

dermed ikke en udtømmende behandling af alle hensyn inden for den juridiske verden. Først 

redegøres der for de generelle hensyn såsom legalitetsprincippet og retssikkerhedsprincippet, da 

disse er centrale hensyn i forvaltningsretten. Efterfølgende redegøres der for hensynet til 

effektivitets- og ækvivalensprincippet, da det fremgår af EU retspraksis, at disse er centrale ift. 

håndteringen af tilbagebetalingsprocessen. 

10.1.1 Legalitetsprincippet 

Tilbagebetalingsprocessen administreres af forvaltningen, der er underlagt legalitetsprincippet.145 

Legalitetsprincippet er en uskreven retsgrundsætning, der dog kan udledes af grundlovens § 3.146 

Princippet er centralt i enhver demokratisk retsstat.147 Legalitetsprincippet indebærer, at forvaltning 

ikke må være i strid med lov. Derudover skal forvaltningen have hjemmel i lov.148 Indgreb, der anses 

som byrdefulde for borgere og virksomheder, kræver desuden en mere klar og præcis hjemmel.149 

Hvis forvaltningen træffer en afgørelse, der må anses som i strid med legalitetsprincippet, vil 

afgørelsen lide af en retlig mangel og vil derfor ikke kunne opretholdes.150 

                                                   

143
 Hensynene belyses efterfølgende i kap. 14 og undersøges desuden i den komparative analyse 16.3 samt 16.4.3. 

Yderligere vil hensynene blive behandlet i det retspolitiske kap. 17. 
144

 Tvarnø & Nielsen, 2017, s 52 og 103. 
145

 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 32. 
146

 Fenger, 2018, s. 45. 
147

 Fenger, 2018, s. 299. 
148

 Bønsing, 2013 s. 20 og 285. 
149

 Bønsing, 2013, s. 287. 
150

 Fenger, 2018 s. 315. 
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10.1.2 Retssikkerhed 

Hensynet til retssikkerheden bliver vægtet højt i EU-retten og national retsanvendelse, da 

retssikkerheden fremmer forudsigelighed og beskytter mod vilkårlighed.151 Dette fremgår bl.a. af 

Ajos-dommen, hvor Højesteret anvender generaladvokatens udtalelse, jf. Ajos, pkt. 6.9. Heraf 

fremgår det, at retssikkerhedsprincippet er et generelt retsprincip, hvor regler skal kunne anvendes 

forudsigeligt for borgerne og virksomhederne, hvilket kræver, at reglerne er klare og præcise. 

Konkrete bestemmelser for tilbagebetalingsprocessen af ulovligt opkrævet moms fremgår ikke af 

momssystemdirektivet, momsloven eller anden regulering. De manglende generelle bestemmelser 

reducerer umiddelbart forudsigeligheden og dermed retssikkerheden. Retsstillingen må dermed i 

højere grad søges af Skattestyrelsens fortolkning af gældende ret, som fremgår af den administrative 

praksis, herunder styresignaler og Den juridiske vejledning. Heraf skal reglerne være klare og 

præcise, så retsstillingen er forudsigelig.152 Det antages, at de nationale domstole vil følge 

administrativ praksis, medmindre den er klar i strid med loven, hvilket er overensstemmende med 

hensynet til retssikkerheden.153 

10.1.3 Administrative byrder og ressourcer 

Tilbagesøgningen skal tilrettelægges under hensyn til administrative byrder hos Skattestyrelsen og 

berørte parter. Hvis der anvendes en tilbagesøgningsmodel, hvorefter aftageren skal henvende sig til 

den afgiftspligtige i det foregående led i omsætningskæden og så fremdeles, for at få fyldestgjort 

tabet som følge den ulovlige opkrævning, vil virksomhederne blive belastet administrativt.154  Det vil 

være nødvendigt at foretage tilbagesøgning hos alle led i omsætningskæden grundet 

neutralitetsprincippet.  Hvis aftageren får tilbagebetalt momsen fra den afgiftspligtige, inden den 

afgiftspligtige har fået det ulovligt opkrævede beløb tilbage fra Skattestyrelsen, så overvæltes 

likviditetsrisikoen på den afgiftspligtige ift. det endelige tabs placering i omsætningskæden.155 

                                                   

151
 Elgaard, Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten, 2016 (Elgaard, 2016), s. 437-439. 

152
 En vurdering af retssikkerheden fremgår af afsnit 13.5.1. 

153
 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 164. 

154
 Lauritzen, 2016, s. 3. 

155
 SKM2014.44.VLR, Landsrettens begrundelse og resultat, afsnit 9. 
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Hvis der derimod anvendes en tilbagesøgningsmodel, hvor aftagerne kan henvende sig direkte til 

Skattestyrelsen, vil det være myndigheden som bærer den administrative byrde. Stigningen i 

anmodede krav vil kræve flere ressourcer til håndteringen og kontrol heraf. 

10.1.4 Regelforenkling 

Regelforenkling tilgodeser både hensynet til de administrative ressourcer og retssikkerheden. En 

enkel tilbagebetalingsprocedure er lettere at administrere og tilsvarende lettere for borgerne og 

virksomhederne at forstå og efterleve.156 Momsreglerne er udformet med en høj detaljeringsgrad med 

henblik på at tydeliggøre reglerne. Den høje detaljeringsgrad og kompleksitet kan dog virke 

uoverskuelig og motivere til regelforenkling på området. Regelforenkling skal ligeledes ses i 

sammenhæng med det EU-retlige effektivitetsprincip,157 idet en enkel regelanvendelse også vil 

medføre en bedre implementering af det bagvedliggende formål fra de EU-retlige bestemmelser. 

De manglende regler samt uklare praksis for tilbagebetalingsprocessen er med til at øge risikoen for 

misforståelser, da Skattestyrelsen som retsanvender samt virksomhederne og borgerne kan have 

forskellige opfattelser af gældende ret.158 Regelforenkling hænger også sammen med behovet for at 

opnå en ensartet praksis. Dette gælder specielt for forvaltningsmyndigheder, da de behandler mange 

sager. Derfor er behovet for enkle, hurtige og rutinemæssige procedurer nødvendige i 

forvaltningen.159 

10.1.5 Statens provenu 

Af hensyn til statens provenu og opfyldelse af momsreglerne om opkrævning af korrekt moms, det 

undgås at samme beløb udbetales to gange. Hvis den afgiftspligtige og aftageren begge anmoder om 

tilbagebetaling af det ulovligt opkrævede beløb, må dette anses som særskilte krav, hvor der 

selvstændigt tages stilling til, om tilbagebetalingen vil udgøre uberettiget berigelse. I de situationer, 

hvor momsen er overvæltet på aftageren, men hvor den afgiftspligtige eks. har solgt mindre og 

                                                                                                                                                                    

SKM2014.44.VLR, Danfoss – Domsresumé. 

Dommen vedrørte, hvorvidt aftagere i anden og tredje led af omsætningskæden havde et direkte tilbagesøgningskrav 

hos skattemyndighederne, hvis aftagerne havde båret en ulovlig opkrævning af smøreolieafgiften som følge af 

overvæltning. I forbindelse med sagen forelagde Landsretten præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen. 

Landsretten udtaler, at EU-Domstolen forudsætter, at opkrævede afgifter tilbagekaldes effektivt. Modsat hertil 

forudsætter forarbejderne til den danske lov, at der ikke skal ske ”tilbagebetaling i nævneværdigt omfang”, fordi 

afgiften er overvæltet på køberne. Landsretten mener dermed ikke, at de danske regler lever op til 

effektivitetsprincippet. Landsretten udtaler herefter, at virksomheder i andet eller tredje led i omsætningskæden kan 

rejse direkte krav mod skattemyndighederne inden for rammer, der bør fastlægges ved lov. 

 
156

 Betænkning nr. 202, Betænkning om forbrugsbeskatning, 1958, s. 7 og Elgaard, 2016, s. 434. 
157

 Hensynet til effektivitetsprincippet fremgår af afsnit 10.1.6.  
158

 Elgaard, 2016, s. 433-434. 
159

 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 163. 



  Side 37 af 119 

dermed lidt et tab som en konsekvens af den ulovlige praksis, kan udbetalingerne være betragtelige. 

Dette skyldes, at staten som udgangspunkt skal tilbagebetale den ulovligt opkrævede moms, hvis det 

ikke medfører en uberettiget berigelse. Det skal samtidig undgås, at der sker overkompensation.160 

10.1.6 Effektivitetsprincippet 

Effektivitetsprincippet er et af de grundlæggende EU-retlige principper, som fastlægger, at national 

ret skal sikre EU-rettens effektive virkning. Effektivitetsprincippet forpligter medlemsstaterne til at 

indføre instrumenter, sanktioner og processuelle nødvendigheder, som sikrer, at aftageren og den 

afgiftspligtige kan få tilbagebetalt moms, der er opkrævet i strid med EU-retten.161 

Effektivitetsprincippet ses bl.a. i traktaten, hvor medlemsstaterne pålægges en pligt til loyalt 

samarbejde ifm. at opnå de opgaver, som følger af traktaterne, jf. TEU art 4, stk. 3. 

I Reetsma-dommen162 udtaler EU-Domstolen, at effektivitetsprincippet kan anses som opfyldt, hvis 

myndighederne håndterer en tilbagesøgningssituation ved, at en afgiftspligtig kan tilbagesøge beløbet 

hos myndighederne, mens den endelige aftager, som har båret byrden ved den ulovlige moms, kan 

anlægge et civilt krav mod den afgiftspligtige. Det er dog afgørende, at det ikke er umuligt eller 

uforholdsmæssig vanskeligt for aftageren at rejse dette krav, jf. Danfoss, prm. 28. Hvis det er 

umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt, vil EU-retten ikke få sin effektive virkning, og dette vil 

være i strid med effektivitetsprincippet.163 

10.1.7 Ækvivalens- og ligebehandlingsprincippet 

Ligebehandlingsprincippet er et grundlæggende princip i forvaltningsretten, som hænger sammen 

med retshåndhævelsen. Dette medfører at sammenlignelige situationer behandles ens.164 Dette skal 

ses i kontekst med ækvivalensprincippet, hvor den proceduremæssige behandling skal være mindst 

lige så gunstig for borgere og virksomheder fra andre medlemsstater som i en tilsvarende, national 

situation. 

                                                   

160
 Jespersen & Eskildsen, 2016, s. 35. 

161
 EU:C:2011:181, Danfoss, GA pkt. 62 samt Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 103 og 117. 

 
162

 C-35/05, Reemtsma – Domsresumé. 

Dommen handler om en tysk virksomhed, der får leveret en tjenesteydelse fra et reklamefirma fra Italien. Fakturaen 

har fejlagtigt været pålagt moms, som det tyske firma har betalt. Det italienske finansministerium afviste 

efterfølgende den tyske virksomheds anmodning om tilbagebetaling af moms. EU-Domstolen fastslår, at 

effektivitets- og ækvivalensprincippet ikke er til hinder for, at der sker tilbagebetaling til den afgiftspligtige, at der 

derefter anlægges et civilt søgsmål mod den afgiftspligtige fra aftageren. Der skal dog fastlægges regler for den 

situation, hvor tilbagesøgningen bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskeligt fx ved insolvens. 

 
163

 Effektivitetsprincippet diskuteres yderligere i afsnit 14.3, 16.3.3, 16.4.3 og kap. 17. 
164

 Thygesen, 2018, s. 31. 
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Ligebehandlingsprincippet medfører ikke nødvendigvis, at den afgiftspligtige og aftageren begge 

skal have ret til at tilbagesøge den ulovlige opkrævning hos Skattestyrelsen. EU-Domstolen udtalte i 

Reemtsma-dommen, at en national praksis, hvor aftageren skulle tilbagesøge sit krav gennem den 

afgiftspligtige ikke var i strid med ækvivalens- og ligebehandlingsprincippet. Dette er også i 

overensstemmelse med, at sammenlignelige situationer godt må behandles forskelligt, hvis de 

behandles lige gunstigt. 

For at kunne vurdere, om ligebehandlingsprincippet og ækvivalensprincippet bliver tilsidesat eller 

opfyldt, skal det vurderes, om den afgiftspligtiges tilbagebetalingskrav og aftagerens 

tilbagebetalingskrav kan anses som sammenlignelige situationer.165 

10.2 Tilbagebetalingskrav 

Det er nødvendigt at vurdere, hvilken type krav der vil ligge til grund for en tilbagesøgningssituation. 

Dette skyldes, at karakteren af kravet har betydning for bevisbyrden. Et tilbagebetalingskrav kan som 

udgangspunkt anses som et erstatningskrav eller et condictio indebiti krav166. 

10.2.1 Erstatningskrav 

Hvis en offentlig forvaltningsmyndighed har begået fejl, kan borgere og virksomheder som 

udgangspunkt få erstatning.167 Et erstatningskrav vedrører tilbagebetaling af et økonomisk lidt tab. 

Bevisbyrden påhviler den skadelidte. I en tilbagebetalingssituation vil dette svare til, at bevisbyrden 

pålægges den afgiftspligtige eller aftageren. De generelle betingelser omfatter; det lidte tab, den 

culpøse handling, kausaliteten og adækvans.168 Derudover må der ikke foreligge egen skyld hos den 

skadelidte.169 

Hvis en medlemsstat tilsidesætter sine forpligtelser som følge af EU-retten, kan dette medføre et 

erstatningskrav mod medlemsstaten. For at dette er tilfældet, er der 3 kumulative betingelser, der skal 

opfyldes, jf. Danfoss, prm. 33.  

Disse betingelser er; 

- ”at den EU-retlige bestemmelse, der er tilsidesat, har til formål at tillægge de pågældende 

borgere rettigheder, 

- at tilsidesættelsen af denne bestemmelse er tilstrækkeligt kvalificeret, og 

- at der er en direkte årsagsforbindelse mellem denne tilsidesættelse og borgernes tab”. 

                                                   

165
 Vurderingen af sammenlignelige situationer fremgår af afsnit 9.2. 

166 
Condictio indebiti: ”det tilbagesøgningskrav, som efter omstændighederne tilkommer den, der har erlagt en 

ydelse i den urigtige formening, at han var pligtig hertil.” Eyben, 2016, s. 103. 
167

 Hagelund, 2019, s. 353. 
168

 Jespersen, Statens ugrundede berigelse, 2005 (Jespersen, 2005), s. 2-3. 
169

 Eyben, 2016, s. 134. 
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10.2.2 Condictio indebiti 

Begrebet condictio indebiti vedrører tilbagebetaling af et beløb, der er opkrævet eller betalt uden 

hjemmel og derved uretmæssigt. Condictio indebiti er ikke lovfæstet, og den nærmere definition og 

rækkevidde af begrebet er derfor uklar. Begrebet er diskuteret og forsøgt fastlagt i litteraturen. 

Ifølge Gomard medfører et condictio indebiti krav, at den der har betalt et beløb uberettiget, har krav 

på tilbagebetaling. Dette kan dog fraviges, hvis tilbagebetaling må anses som urimeligt for 

modtageren.170  Det er en konkret vurdering, der afgør, hvorvidt tilbagebetalingen må anses som 

urimelig. Denne vurdering bygger bl.a. på, om modtageren har været i god tro ifm. modtagelsen af 

betalingen. Derudover inddrages det tidsmæssige perspektiv også. Hvis betaleren udviser passivitet 

efter, at denne finder ud af, at betalingen var ulovlig, vil dette også kunne medføre, at tilbagebetaling 

kan anses som urimelig. 

10.2.3 Analyse og vurdering af tilbagebetalingskravets karakter 

Ifølge Strand bør tilbagebetalingen anses som omfattet af læren om condictio indebiti. Strand mener, 

at tilbagebetalingskravet bør løses ved almindelig betaling af det nominelle beløb, da der er tale om 

solutio indebiti,171 dvs. en uretmæssig betaling.172 Dette må tiltrædes for den afgiftspligtige. 

Det bør dog overvejes, hvorvidt det kun er den person, der har betalt det ulovligt opkrævede beløb, 

der kan anses for at have et condictio indebiti krav mod Skattestyrelsen. Selvom det er den 

afgiftspligtige, der har indbetalt den ulovlige opkrævning, behøver det ikke at være den 

afgiftspligtige, der har båret byrden ved den ulovlige opkrævning. Efterfølgende aftagere vil derfor 

også kunne have et krav om at opnå tilbagebetaling for at opnå EU-rettens effektive virkning. 

I dommen Cimber Air173 fastslog Landsskatteretten, at en aftager ikke kunne anlægge et krav mod 

Skattestyrelsen som følge af reglerne om condictio indebiti. Dette skyldtes, at der ikke havde været 

en direkte indbetaling fra aftageren til Skattestyrelsen. Landsskatteretten mente derimod, at aftageren 

kunne anlægge et erstatningsretligt krav. Cimber Air-dommen er dog fra 2005. Efterfølgende har 

                                                   

170
 Gomard, Obligationsret, 1993, s. 171-175 og Andersen, 2004, s. 130. 

171
 Indebiti solutio: “Civil law. The payment to one of what is not due to him.” Legal dictionary, Indebiti solutio, 

2019. 
172

 Strand, 2017, s. 16. 

 
173

 SKM2005.469.VLR, Cimber Air – Domsresumé 

EU-Domstolen fastslog i C-382/02 at levering af goder til selskaber, der hovedsageligt flyver udenrigstrafik, kan 

momsfritages. Landsretten fandt som følge heraf, at Cimber Air havde et condictio indebiti krav mod 

Skatteministeriet. Landsskatteretten fandt, at forskellen mellem condictio indebiti kravet og det oprindeligt rejste 

krav måtte anlægges som et erstatningskrav, idet der ikke bestod et retsforhold mellem Cimber Air og 

skattemyndighederne. 
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EU-Domstolen afsagt dom i Danfoss-sagen, der også vedrørte en ulovlig opkrævning. EU-

Domstolen fastlagde i dommen, at aftageren kan rejse et krav mod skattemyndighederne for at opnå 

tilbagebetaling for den ulovlige opkrævning, hvis en tilbagebetaling fra den afgiftspligtige kan anses 

som umulig eller uforholdsmæssig vanskelig, jf. Danfoss, prm. 39.174 Herved anerkendte EU-

Domstolen kravet hos aftageren som et tilbagebetalingskrav, hvis aftageren har båret den 

økonomiske byrde ved opkrævningen. Dette på trods af at der som udgangspunkt ikke er et direkte 

forhold mellem aftageren og skattemyndighederne. Tilbagesøgningskravet fra aftageren må derfor 

tilsvarende anses som et condictio indebiti krav som følge af EU-Domstolens dom i Danfoss-sagen, 

der tilsidesætter Landsskatterettens kendelse, jf. lex superior-princippet. 

Mens EU-Domstolen anerkender kravet fra både en afgiftspligtig og en aftager som condictio 

indebiti krav, anvender EU-Domstolen dog ikke vurderingen af, hvorvidt tilbagesøgningen kan anses 

som urimelig. Dette skal formentlig ses i sammenhæng med, at modtageren af betalingen, vil være 

Skattestyrelsen. Det er Skattestyrelsen, der har fastlagt den fejlagtige praksis, der senere 

underkendes. En tilbagebetaling vil i denne situation ikke kunne anses som urimelig. En modsat 

fortolkning ville give Skattestyrelsen muligheder for at fastlægge en forkert praksis uden, at det vil få 

økonomiske konsekvenser for forvaltningen. Samtidig ville det kunne få vidtrækkende konsekvenser 

for de berørte virksomheder. 

Bevisbyrden for overvæltningen, tabet og den ugrundede berigelse påhviler staten, som er den 

momsopkrævende og -modtagende part.175 

Samlet set må det derfor vurderes, at der er tale om et condictio indebiti krav vedrørende 

tilbagebetalingen for både den afgiftspligtige og aftager.176 Erstatningsreglerne egner sig ikke til en 

vurdering af tilbagebetalingskravet ved ulovligt opkrævet moms, da bevisbyrden fra aftageren 

næsten er umulig at opfylde.177 Hvis betingelserne ikke kan opfyldes, vil det være i strid med 

effektivitetsprincippet. Derfor behandler afhandlingen ikke tilbagebetalingskravet efter de 

almindelige erstatningsregler men derimod efter læren om condictio indebiti. 

10.3 Overvæltning og uberettiget berigelse 

Hvis momsen er opkrævet i strid med EU-retten, tillægges borgerne og virksomhederne en ret til 

tilbagebetaling. Dette princip er fastslået af EU-Domstolen flere gange bl.a. i dommen Societé 

Comateb. 
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 Jesper & Eskildsen, 2016, s. 3. 
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 Jespersen, 2005, s. 2-3. 

176
 Jespersen & Eskildsen, 2016, s. 3. 
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 Jespersen, 2005, s. 3. 
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Retten til tilbagebetaling til den afgiftspligtige undtages kun, hvis der er sket overvæltning af den 

ulovlige opkrævning. Dette bunder i, at en borger eller virksomhed ikke skal kunne opnå en 

tilbagebetaling, hvis dette vil medføre en uberettiget berigelse. Begreberne overvæltning og 

uberettiget berigelse er derfor afgørende for, om der kan ske tilbagebetaling. Disse begreber 

analyseres og defineres nærmere nedenfor. 

10.3.1 Overvæltning 

Overvæltning forekommer, hvis den ulovligt opkrævede moms er overvæltet i prisen for den senere 

aftager. Herved vil det være aftageren, der endeligt indirekte bærer momsen gennem salgsprisen, jf. 

Societé Comateb, prm. 22. Hvis der er sket fuld overvæltning vil der ikke være grundlag for 

tilbagebetaling af den ulovligt opkrævede moms til den afgiftspligtige. 

EU-Domstolen har udtalt sig om, hvornår der foreligger overvæltning i flere sager.178 I den 

førnævnte Societé Comateb-dom fastslog Domstolen, at det ikke generelt kan lægges til grund, at der 

sker en overvæltning af uretmæssige opkrævede afgifter, jf. Societé Comateb, prm. 25. Der må 

derfor ikke være en formodning for overvæltning. Dette er uanset, at de afgiftspligtige kan være 

pålagt en bestemt pligt gennem lovgivningen til at overvælte momsen, og at en tilsidesættelse af 

denne pligt vil medføre en sanktion, jf. Societé Comateb, prm. 26. 

Vurderingen af om der er foretaget overvæltning vil derfor blive afgjort af de faktiske 

omstændigheder på baggrund af en konkret vurdering, jf. Societé Comateb, prm. 23. EU-Domstolen 

har i denne forbindelse udtalt, at konkurrencesituationen ikke opstiller en forventning for, hvorvidt 

der sker overvæltning eller ej, jf. Societé Comateb, prm. 25. 

10.3.2 Uberettiget berigelse 

Uberettiget berigelse kan forekomme, hvis den afgiftspligtige får tilbagebetalt den ulovligt 

opkrævede moms, selvom denne har overvæltet hele momsen på en senere aftager, og der i øvrigt 

ikke foreligger et tab som følge af den ulovlige opkrævning af moms. I så fald vil en tilbagebetaling 

af den ulovlige opkrævning medføre en uberettiget berigelse, som går udover de rettigheder, der 

følger af EU-retten. En sådan tilbagebetaling vil også være i strid med den grundlæggende 

neutralitetsgrundsætning. 

Overvæltningen er i sig selv ikke tilstrækkelig til at fastlægge, at en tilbagebetaling vil medføre 

uberettiget berigelse, idet den afgiftspligtige stadig kan have lidt et tab på anden vis. Dette er 

fastslået af EU-Domstolen, jf. Societé Comateb, prm. 29. Dommen eksemplificerer, at der trods 
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 Heriblandt C-192/95 – C-218/95, Societé Comateb, C-398/09, Lady & Kid og C-199/82, San Giorgio. 
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overvæltning kan opnås et tab gennem mindsket salg eller mindsket fortjenestemargin, jf. Societé 

Comateb, prm. 30-31. Det er derfor nødvendigt, at der foretages en nærmere økonomisk analyse til at 

fastlægge, om en tilbagebetaling vil medføre uberettiget berigelse. 

I dommen Lady & Kid179 bliver EU-Domstolen forespurgt ved et præjudicielt spørgsmål, om der 

foreligger uberettiget berigelse, hvis den afgiftspligtige har opnået en besparelse gennem ophævelse 

af andre afgifter ifm., at den ulovlige afgift bliver indført. EU-Domstolen fastslår først og fremmest, 

at borgere og virksomheder som udgangspunkt har ret til at modtage tilbagebetaling for ulovligt 

opkrævede afgifter. Et afslag på tilbagebetaling anses som en begrænsning af retten og skal derfor 

fortolkes restriktivt. Herefter er direkte overvæltning samt, at der i øvrigt ikke er opnået tab, den 

eneste undtagelse til tilbagebetalingen, jf. Lady & Kid, prm. 20-21. En udligning ved andre sparede 

afgifter er ikke tilstrækkeligt til, at en tilbagebetaling vil medføre ugrundet berigelse, jf. Lady & Kid, 

prm. 22. Det er derimod et resultat af medlemsstatens almindelige politik om afgifter, jf. Lady & 

Kid, prm. 24. 

10.3.3 Bevisbyrden 

EU-Domstolen har desuden taget stilling til en række problemstillinger relateret til, hvem der bærer 

bevisbyrden for, hvorvidt der er sket overvæltning eller ej, og hvorvidt en tilbagebetaling herefter vil 

medføre uberettiget berigelse. 

I dommen San Giorgio180 fastlagde Domstolen først og fremmest, at tilbagebetaling er en virkning af 

og supplement til rettighederne for ”de retsundergivne”, jf. San Giorgio, prm. 12. Det uddybes 

herefter, at selvom de materielle og processuelle betingelser er fastsat ved forskellige nationale 

lovgivninger, er det et krav, at regler hverken diskriminerer mellem fællesskabsretlige og nationale 

søgsmål og desuden ikke må udformes, så de umuliggør håndhævelse af rettighederne, jf. San 

                                                   

179
 C-398/09, Lady & Kid – Domsresumé. 

En række virksomheder blev pålagt at betale ambi, der blev pålagt importerede varer på samme grundlag som 

moms. Afgiften skulle erstattet en række afgifter, der var afhængige af virksomhedenernes antal af ansatte. 

Lovligheden af afgiften blev anfægtet af eksportvirksomheder og underkendt af EU-Domstolen. En række 

virksomheder fik dog afslag på tilbagebetaling af den allerede opkrævede afgift, idet Skattestyrelsen gjorde 

gældende, at virksomhederne havde opnået en række besparelser som følge af ophævelsen af de tidligere afgifter. 

EU-Domstolen fastslog, at en medlemsstat ikke kan modsætte sig tilbagebetalingskravet med den begrundelse, at 

afgiften skulle være udlignet gennem ophævelsen af en lovlig afgift af tilsvarende størrelse. 

 
180

 C-199/82, San Giorgio – Domsresumé. 

Dommen handler om en afgift for sundhedskontrol ved grænseovergangene. Afgiften blev anses som stridende mod 

bestemmelserne om det indre marked, og producenten Giorgio anlagde derfor sag mod myndighederne om 

tilbagebetaling af den EU-stridige afgift. Tilbagebetalingen nægtes. EU-Domstolen fastlægger, at en medlemsstat 

ikke kan betinge tilbagebetalingen af, at det bevises, at der ikke er sket overvæltning, hvis beviskravene medfører, at 

det i praksis bliver umuligt at gennemføre retten til tilbagebetaling. Dette påvirkes ikke af, at de samme hårde 

beviskrav gør sig gældende for interne skatter og afgifter. 
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Giorgio, prm. 12 og 14. Domstolen udtaler derudover, at bevisregler, der gør det praktisk umuligt 

eller uforholdsmæssigt vanskelig at opnå tilbagebetaling, især vil være til stede, hvis den 

afgiftspligtige pålægges byrden med at bevise, at der ikke er sket overvæltning på andre 

retssubjekter, jf. San Giorgio, prm. 14. Tilsvarende gør sig gældende, hvis der eks. kun kan føres 

skriftligt bevis. Generaladvokaten fremhæver også i sit forslag til afgørelse, at bevisbyrden vil være 

så svær at løfte for den afgiftspligtige, at det svarer til at afskære tilbagebetalingskravet.181 Hvis 

bevisbyrden ikke kan løftes grundet restriktive nationale krav, vil det gøre retten til tilbagebetaling 

virkningsløs. Domstolen udtaler i lighed hermed, at bevisbyrden udgør et ”usikkerhedsmoment”, 

som den afgiftspligtige ikke bør belastes med, jf. San Giorgio, prm. 14. 

I dommen De forenede sager Bianco og Girard182 tog EU-Domstolen også stilling til spørgsmålet om 

bevisbyrde. Domstolen henviste til sine tidligere udtalelser i San Giorgio-dommen, hvor praktisk 

umulige eller uforholdsmæssigt vanskelige bevisbyrderegler er imod fællesskabsretten. Herefter 

udtalte Domstolen, at der ikke lovligt kan udstedes bestemmelser, der udelukkende pålægger den 

afgiftspligtige bevisbyrden, jf. Bianco og Girard, prm. 13. 

Domstolen har fastslået, at selvom det er op til de enkelte medlemsstater at fastlægge materielle og 

processuelle regler, skal disse opfylde ækvivalens- og effektivitetsprincippet, jf. Reemtsma, prm. 37. 

På baggrund af ovenstående kan det fastlægges at, bevisbyrden ikke må være praktisk umulig eller 

uforholdsmæssig vanskelig at løfte, idet det som konsekvens vil udhule retten til tilbagebetaling. 

10.3.4 Vurdering af begreberne og disses betydning for opgørelsen 

Moms er en forbrugsafgift og derved tiltænkt som en afgift, der skal bæres af den endelige forbruger. 

Dette ses også ved, at momssystemet er bygget på et neutralitetsprincip. Hvis aftageren har båret den 

økonomiske byrde grundet overvæltning, kan der argumenteres for, at Skattestyrelsen skal 

tilbagebetale direkte til aftageren, da det er aftageren som har lidt det faktiske økonomiske tab og 

Skattestyrelsen var blevet beriget. Tilbagebetalingen bør ud fra dette ske direkte til aftageren og ikke 
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  EU:C:1983:247, San Giorgio, GA pkt. 6 

 
182

 C-331/376 og 378/85 Bianco og Girard – Domsresumé. 

Dommen handler om tilbagebetaling af en række afgifter i Frankrig på benzin og olie. Sagerne blev afvist i 

Frankrig, fordi det ikke var godtgjort, at der ikke var sket overvæltning på aftagerne. Der blev herefter indgivet et 

præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen, der blev bedt om at tage stilling til, om det var i overensstemmelse med 

EU-retten, at den afgiftspligtige skulle løfte bevisbyrden for, at der ikke er sket overvæltning. EU-Domstolen 

fastslår, at reglen medfører en praktisk umulig bevisbyrde, hvilket er i strid med det, som EU-Domstolens tidligere 

udtalelser. 
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gennem den afgiftspligtige, selvom denne har indbetalt momsen, da den afgiftspligtige ikke berøres 

af opkrævningen.183 

Når EU-Domstolen introducerer, anerkender og præciserer begreberne overvæltning og uberettiget 

berigelse som analyseret oven for, må dette anses som en erkendelse af, at momsen i visse tilfælde 

ikke bæres af aftageren. Momsen bæres i visse situationer af den afgiftspligtige, selvom den 

afgiftspligtige som udgangspunkt kun skal opkræve og indbetale momsen ifølge 

neutralitetsprincippet. Hvorvidt dette er tilfældet, afhænger af en nærmere økonomisk analyse. 

Denne konkrete, økonomiske analyse bygger netop på EU-Domstolens anerkendelse af, at 

muligheden for at overvælte momsen på aftageren afhænger af konkurrencesituationen på det 

pågældende marked. Konkurrencesituationen vil være afgørende for priselasticiteten og derved 

muligheden for at forøge prisen ved at overvælte momsen. Dette afgøres af en nærmere økonomisk 

analyse på baggrund af de faktiske omstændigheder.184 EU-Domstolen præciserer, at der ikke må 

være en formodning for overvæltning, hvilket betyder, at medlemsstaterne ikke må have en 

formodning om en generel konkurrencesituation eller priselasticitet. 

I forbindelse med opgørelsen skal der tages stilling til, hvorvidt der skal foretages 

konsekvensændringer som følge af, at den ulovlige opkrævning tilbagebetales. Ved 

konsekvensændringer forstås, at tilbagebetalingsbeløbet reduceres med det tidligere opnåede fradrag 

for afgiftstilsvaret som følge af den for høje købsmoms. 

EU-Domstolen anvender begrebet uberettiget berigelse som udtryk for, at der ikke skal kunne opnås 

en gevinst ved en tilbagebetaling. Dette skal også ses i tråd med neutralitetsprincippet. Momsens 

neutralitet må vurderes på baggrund af det samlede afgiftstilsvar, og det må derfor anses som 

værende i overensstemmelse med EU-Domstolens udtalelser og principper, hvis der foretages 

konsekvensændringer ifm. tilbagebetalingen. 

Der er imidlertid grænser for i hvor høj grad, der kan ske konsekvensændringer. EU-Domstolen har 

tidligere udtalt i dommen Lady & Kid, at det kun er den direkte overvæltning, der kan undtage en 
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 Strand, 2017, s. 17. 

184
 C-147/01, Webers wine world, prm. 100. 

 

C-147/01 – Webers Wine World – Domsresumé. 

Dommen handler om kravene ved tilbagebetalingsprocessen. En tidligere fastlagt afgift blev anset som stridende 

mod fællesskabsretten. De østrigske Bundesländer ændrede deres afgiftslovgivning, så afgifter hverken 

tilbagebetales eller kompenseres, hvis de havde været overvæltet på tredjemænd. EU-Domstolen fastlagde i den 

efterfølgende dom, at en medlemsstat ikke må udstede betingelser for tilbagebetaling af en ulovlig afgift, hvis disse 

betingelser er mindre fordelagtige end dem, der ellers ville have gældende for tilbagebetalingen. Dette kan anses 

som en præcisering af effektivitetsprincippet. 
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tilbagebetaling. Domstolen udtalte i denne forbindelse, at det ikke skal medføre en belastning for 

virksomhederne, at staten har fejlfortolket praksis. Virksomhederne kan derfor ikke pålægges at 

skulle betale bl.a. afgifter som alternativ til den forkerte praksis. 

Sammenfattende kan det derfor fastlægges, at der bør ske konsekvensreguleringer af hensyn til 

formålet bag momssystemet. Tilbagebetalingskravet bør derfor opgøres som et nettokrav. Der er 

imidlertid grænser for, hvad medlemslandene kan formindske tilbagebetalingsbeløbet med. 
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11. Håndtering af tilbagebetalingskravet efter dansk regulering 

Håndtering af tilbagebetalingskravet fastlægges særskilt for den afgiftspligtige og aftageren i de 

følgende afsnit. Dette skyldes, at det er forskellige regler, der finder anvendelse for de forskellige 

parter i tilbagebetalingsprocessen. 

11.1 Den afgiftspligtige 

En underkendt praksis vedrørende opkrævning af moms må anses som en ændring af den udgående 

moms for den afgiftspligtige. Den udgående moms defineres nærmere som den moms, der pålægges 

en virksomheds leverancer, jf. ML § 56, stk. 2. En ændring i den udgående moms vil medføre en 

ændring i afgiftstilsvaret, der defineres som forskellen mellem den indgående og udgående moms, jf. 

ML § 56, stk. 1. 

Afregningen af det opgjorte afgiftsgrundlag skal ske efter kap. 15 i momsloven samt efter 

opkrævningsloven185, jf. ML § 56, stk. 1, 2. pkt. Momslovens fastlægger de nærmere 

omsætningsbestemte afregningsperioder og de nærmere regler for aflæggelse af momsregnskab, jf. 

ML § 57, stk. 2-4.  Opkrævningsloven finder anvendelse for opkrævning af skatter og afgifter hos 

virksomheder mv. registreret hos Skattestyrelsen,186 jf. OPK § 1, stk. 1. Derudover finder loven 

anvendelse, hvis der er henvist direkte til lovens bestemmelser, jf. OPK § 1, stk. 3. Dette er tilfældet 

for afgiftstilsvaret, jf. ML § 56, stk. 1. 

Hvis en anvendt praksis for opkrævning af moms underkendes, vil det opgjort afgiftstilsvar og 

opkrævningen være forkert. Der kan derfor ske genoptagelse af afgiftstilsvaret. Bestemmelserne om 

genoptagelse fremgår af skatteforvaltningsloven, som finder anvendelse, da det er Skattestyrelsen, 

der udøver forvaltningen af lovgivning om skatter, jf. SFL § 1, 1. pkt. Begrebet ”skatter” skal 

fortolkes med udgangspunkt i grundlovens § 43, jf. de generelle forarbejder til 

skatteforvaltningsloven,187 terminologi, pkt. 4.17. Ifølge forarbejderne omfatter begrebet skat derved 

bl.a. moms. 

De nærmere betingelser samt tidsmæssige krav til ordinær og ekstraordinær genoptagelse og 

ansættelse af afgiftstilsvaret fremgår af skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32. Bestemmelserne må 

derfor anses som afgørende for forældelsesfristen af det krav, som den afgiftspligtige opnår ifm., at 

den administrative praksis underkendes. 

                                                   

185
 LBK nr. 573, Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., 6/5-19 (opkrævningsloven eller 

OPK). 
186

 I opkrævningslovens § 1, stk. 1, står der ordret ”told- og skatteforvaltningen”. Efter den 1/7-18 har den 

ansvarlige styrelse ændret navn til Skattestyrelsen. 
187

 LSF 110-05. 
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11.1.1 Genoptagelsens indhold 

Skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32 giver ifølge ordlyden mulighed for en ændring af 

afgiftstilsvaret.188 I generel forvaltningsmæssig sammenhæng har en ændring et begrænset 

anvendelsesområde, og omfatter ændringer til en allerede bestående afgørelse. Ændringer i den 

generelle forvaltningsret kan foreligge, hvis forvaltningsmyndigheden tilbagekalder en afgørelse, og 

derved ændrer en afgørelse, selvom afgørelsen ikke er ugyldig. 

I skatteforvaltningsmæssig sammenhæng har en ændring et større anvendelsesområde for 

genoptagelsessager.189 Ændringen vil først og fremmest indebære, at det tidligere afgiftstilsvar 

ophæves, hvis det eks. har været fejlagtigt som følge af den ulovlige praksis for påligningen af 

moms. Herudover vil ændringen også medføre, at der fastsættes et nyt momstilsvar, der berigtiger det 

tidligere. Dette svarer til både tilbagekaldelse samt annullation efter den generelle forvaltningsret. 

Der kan foretages ændringer som følge af genoptagelse af både gyldige og ugyldige afgørelser, jf. 

SFL §§ 31 og 32. Hvorvidt en afgørelse er gyldig eller ej afhænger bl.a. af, om der har været 

hjemmel til den pågældende afgørelse. 

Ved genoptagelse af et afgiftstilsvar som følge af en underkendt praksis, vil der stadig være hjemmel 

til, at den afgiftspligtige skal erlægge et afgiftstilsvar, hvis denne stadig opfylder betingelserne i 

momsloven. Baggrunden for genoptagelsen og ændringen af afgiftstilsvaret vil følge af, at den 

materielle opgørelse er forkert. Det opgjorte afgiftstilsvar må anses som forkert, da den tidligere 

anerkendte praksis fastlægges som ulovlig. 

Idet afgørelsen vedrørende opgørelsen af afgiftstilsvaret ikke kan anses som ugyldig, vil der ikke ske 

en annullation af den tidligere afgørelse ved genoptagelsen. Retsfølgen af genoptagelsen vil derimod 

være en ændring af afgiftstilsvaret. De tidsmæssige begrænsninger for, hvornår der kan ske ændring 

af afgiftstilsvaret som følge af genoptagelse af den forvaltningsmæssige håndtering, gennemgås 

nedenfor. 

11.1.2 Frister for genoptagelse 

Den ordinære genoptagelsesfrist reguleres efter skatteforvaltningslovens § 31. Af bestemmelsens 

ordlyd fremgår en frist for, hvor længe Skattestyrelsen kan foretage en ændring eller ansættelse af 

afgiftstilsvar. Fristen er 3 år efter angivelsesfristens udløb, jf. SFL § 31, stk. 1, 1. og 2. pkt. 

                                                   

188
 Hvis en afgiftspligtig virksomhed henvender sig til forvaltningsmyndigheden med henblik på at få genoptaget en 

sag, og derigennem truffet en anden afgørelse, er der tale om remonstration. Remonstration anses som retten til 

selve henvendelsen, og omfatter derved ikke forvaltningsmyndighedens efterfølgende beslutning om, hvorvidt der 

skal ske genoptagelse. Andersen, 2004, s. 102. 
189

 Andersen, 2004, s. 37-47. 
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Angivelsesfristen for den enkelte virksomhed er omsætningsbestemt, jf. ML § 57. En afgiftspligtig, 

der ønsker en ændring af afgiftstilsvaret, skal fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, 

der kan begrunde en ændring inden forældelsesfristen, jf. SFL § 31, stk. 2. Derudover fremgår det af 

bestemmelsen, at fastsættelsen af afgiftstilsvaret eller en godtgørelse skal foretages senest 3 måneder 

efter, at den ovenstående 3-årige frist er udløbet, jf. SFL § 31, stk. 1, 3. pkt.   

Den ordinære genoptagelsesfrist fremgår af nedenstående tidslinje i figur 6. 

Figur 6: Ordinær genoptagelsesfrist 

 

 

 

 

Den 3-årige forældelsesfrist gælder både for skattemyndighederne og den afgiftspligtige, og 

fristreglerne er derved i udgangspunktet symmetriske.190 Tidsfristen kan dog ikke anses som absolut, 

idet det videre fremgår, at en rimelig fristforlængelse skal imødekommes, hvis det har betydning for 

muligheden for, at den afgiftspligtige kan varetage sine interesser, jf. SFL § 31, stk. 1, 4. pkt. 

En genoptagelse med henblik på tilbagebetaling af ulovligt opkrævet moms må anses som en ændret 

fastsættelse af afgiftstilsvaret og ikke en godtgørelse. Dette skyldes, at tilbagesøgningen i 

udgangspunktet ikke skal anses som en kompensation for, at staten tidligere har haft en ulovlig 

praksis. Tilbagesøgningen skal derimod rigtiggøre den betalte moms, hvilket er baggrunden for, at 

der sker genoptagelse. 

Hvis den 3-årige frist for den ordinære fastsættelse er overskredet, kan der dog være mulighed for 

ekstraordinær genoptagelse, jf. SFL § 32.191 Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 1, oplister 

udtømmende mulighederne for ekstraordinær genoptagelse. Skattestyrelsen fortolker sin egen 

mulighed for ekstraordinær genoptagelse restriktivt ved, at genoptagelsen skal begrundes i forslag og 

                                                   

190
 Dette blev anbefalet af Fristudvalget, der dannede grundlag for de senere fristregler i LSF nr. 175, Forslag til Lov 

om ændring af skattestyrelsesloven og andre love, 12/3-03 (LSF 175-03) og den senere vedtagne skattestyrelseslov 

LSV nr. 175, Forslag til Lov om ændring af skattestyrelsesloven og andre love, 27/5-03. De symmetriske regler 

skulle anses som en del af arbejdet med at indføre bedre og forenklede fristregler, der havde som endeligt mål at 

forbedre retssikkerheden. Andersen, 2004, s. 98-99. 
191

 Bestemmelsen gælder for genoptagelse af både skatte- og momsansættelsen. Det er dog antaget i forarbejderne til 

bestemmelsen i LSF 175-03, at kun en del af genoptagelsesgrundene er relevante på afgiftsområdet. 

Fristgennembrud kan efter forarbejderne kun ske efter bestemmelserne Skattestyrelsesloven § 35, stk. 1 nr. 2, 5, 7 

og 8. Disse bestemmelser svarer til de nugældende bestemmelser i Skatteforvaltnings § 32, stk. 1, nr. 1-4. 
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afgørelse.192 Hvis ikke Skattestyrelsens ekstraordinære genoptagelse er begrundet, anses 

genoptagelsen for ugyldig. 

Der vil bl.a. kunne foretages en ekstraordinær genoptagelse, hvis en dom har underkendt praksis, jf. 

SFL § 32, stk. 1, nr. 1. Det må antages, at bestemmelsen også omfatter domme afsagt af EU-

Domstolen, selvom dette ikke udtrykkeligt fremgår af ordlyden. Det fremgår af bemærkningerne til 

skatteforvaltningsloven, at bestemmelsen ikke kan bruges til ugunst for borgeren, dvs. mod den 

afgiftspligtige. 

Efter bestemmelsen om ekstraordinær genoptagelse er forældelsesfristen 10 år, jf. SFL § 34 a, stk. 4. 

Forældelsesfristen afbrydes, hvis der anmodes om ekstraordinær genoptagelse inden for udløbet af 

forældelsesfristen, jf. SFL § 34 a, stk. 2. Forældelsesfristen indtræder herefter tidligst 1 år efter, at 

Skattestyrelsen har givet meddelelse om afgørelsen.   

Den ekstraordinære genoptagelsesfrist fremgår af nedenstående tidslinje i figur 7. 

Figur 7: Ekstraordinær genoptagelsesfrist 

 

 

 

 

10 årsperioden er afhængig af den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis. Dette følger 

af, at der kan opnås genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvist er 

sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i sagen, der medførte underkendelse af 

praksis, jf. SFL § 32, stk. 1, nr. 1, 2. pkt. 

Ændringen i fastsættelsen kan kun foretages, hvis Skattestyrelsen eller den afgiftspligtige overholder 

reaktionsfristen på 6 måneder efter kundskabstidspunktet, jf. SFL § 32, stk. 2. Kundskabstidspunktet 

er datoen for afgørelsen, som begrunder anvendelsen af den ekstraordinære genoptagelsesfrist. 

11.1.3 Forrentning 

Det tilbagebetalte beløb fra Skattestyrelsen til den afgiftspligtige skal forrentes for den periode, hvor 

Skattestyrelsen uretmæssigt har haft beløbet i sin besiddelse. Renter for tilbagebetalt moms reguleres 

som udgangspunkt efter særbestemmelserne i opkrævningslovens § 12. Tilbagebetaling efter 
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skatteforvaltningslovens §§ 31-32 vedrørende genoptagelse er ikke omfattet af opkrævningslovens § 

12.193 Derfor forrentes tilbagebetalingsbeløbet efter rentelovens194 bestemmelser.195 

Forrentningen kan beregnes på to måder. Hvis beløbet er indbetalt efter påkrav, forrentes 

tilbagebetalingsbeløbet for perioden mellem indbetalings- og udbetalingsdagen.196 Hvis beløbet ikke 

er indbetalt efter påkrav, forrentes det tilbagebetalte beløb 30 dage efter, at Skattestyrelsen har 

modtaget anmodningen om tilbagebetaling til og med udbetalingsdagen, jf. RL § 3, stk. 2. 

Tilbagebetalingsbeløbet forrentes ud fra en rentesats, der består af en referencesats samt et tillæg på 

8 pct. Referencesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente, jf. RL § 5, stk. 1.197  Den 

nuværende udlånsrente er 0,05 pct. og gældende fra den 20. januar 2015.198 Renterne skal medregnes 

som en skattepligtig rentegodtgørelse.199 

11.2 Aftager i efterfølgende omsætningsled 

Hvis den afgiftspligtige har overvæltet den ulovligt opkrævede moms på det efterfølgende 

omsætningsled, vil aftageren have et krav om tilbagebetaling. Dette skyldes, at heller ikke aftageren 

skal bære omkostningen ved den ulovlige opkrævning. Aftager kan rette et tilbagebetalingskrav mod 

Skattestyrelsen, hvis det må anses som praktisk umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at rette et 

søgsmål mod den afgiftspligtige, jf. Danfoss, prm. 29. 

11.2.1 Krav mod Skattestyrelsen 

Hvis efterfølgende aftagere vælger at rejse et krav mod Skattestyrelsen, kan det ikke nødvendigvis 

anses som en ændring af afgiftstilsvaret. Aftageren kan være en privatperson, der ikke er omfattet af 

momslovens anvendelsesområde, jf. ML § 1. Derved vil en tilbagebetaling ikke kunne anses som en 

genoptagelse af afgiftstilsvaret, idet en sådan tilbagebetaling ikke vil være omfattet af 

skatteforvaltningsloven. Der vil derved ikke foreligge et oprindeligt afgiftstilsvar. Hvis aftageren er 

en erhvervsdrivende virksomhed, som er omfattet af momsloven, jf. ML § 1, finder 

genoptagelsesreglerne i skatteforvaltningsloven ligeledes ikke anvendelse for aftager. Genoptagelsen 

for den afgiftspligtige må netop ses som en omkvalificering af den afgiftspligtiges afgiftstilsvar, 

mens det ikke påvirker aftagers behandling af købet. Selvom skatteforvaltningslovens bestemmelser 
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ikke regulerer aftagerens tilbagebetalingskrav, har aftageren dog stadig et krav mod Skattestyrelsen 

grundet EU-rettens direkte virkning, jf. Danfoss-dommen fra Vestre Landsret. Derved må der være 

tale om et krav underlagt de generelle forældelsesfrister reglerne i forældelsesloven200, jf. FL § 1. 

Det klare udgangspunkt er, at krav forældes efter 3 år, jf. FL § 3, stk. 1.201 Det følger dog også af 

bestemmelsens ordlyd, at der er mulighed for suspension af den generelle forældelsesfrist, hvis andet 

følger af særlige bestemmelser, jf. FL § 3, stk. 1. Det følger af de generelle bemærkninger til 

forældelsesloven, at denne mulighed for suspension var afgørende ifm., at perioden for den generelle 

forældelsesfrist blev forkortet ift. de tidligere regler. Hvis ikke forældelsesloven indeholdt mulighed 

for suspension af forældelsesfristen, ville en så kort generel forældelsesfrist kunne føre til urimelige 

resultater for fordringshavere. Af hensyn til skyldnere er de suspenderede forældelsesfrister dog også 

absolutte forældelsesfrister. De absolutte forældelsesfrister fremgår af FL § 3, stk. 3, nr. 1-4. Af de 

generelle bemærkninger til loven fremgår det, at den generelle absolutte forældelsesfrist er på 10 år, 

jf. FL § 3, stk. 3, nr. 4. 

Tidslinje for den almindelige forældelsesfrist fremgår af figur 8. 

Figur 8: Almindelig forældelsesfrist 

 

 

 

 

Det skal overvejes, hvorvidt forældelsesfristen for aftagerens krav kan suspenderes ved 

tilbagebetaling af ulovligt opkrævet moms. Der kan bl.a. ske suspension af forældelsesfristen, hvis 

fordringshaveren og dermed aftageren, har været ubekendt med kravet, jf. FL § 3, stk. 2. Dette må 

som udgangspunkt kunne anses som opfyldt, idet aftageren først får vished om kravet som følge af 

den ulovlige opkrævning ifm., at den hidtidige praksis underkendes ved EU-Domstolen. Mens den 
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forkortede den tidligere forældelsesfrist på 5 år i 1908-lovens § 1, stk. 1 samt den 20-årige forældelsesfrist for krav 

omfattet af DL 5-14-4. Fristforkortelsen er foretaget for at tilskynde, at fordringer afvikles indenfor rimelig tid, og 

fordi det var udvalgets opfattelse, at en forældelsesfrist på 3 år efter nutidens forhold må anses som tilstrækkelig, jf. 

generelle bemærkninger til lovforslaget. 
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generelle forældelsesfrist løber fra kravets forfaldstidspunkt, stiftes et krav på tilbagebetaling fra 

Skattestyrelsen først på det tidspunkt, hvor det tilbagesøgte er indbetalt til Skattestyrelsen. Dette 

følger af Skatteforvaltningens ”Skrivelse om De formueretlige forældelsesfrister vedrørende 

borgernes tilbagesøgningskrav”.202 

Det fremgår dog af de generelle bemærkninger til lovforslaget, at retsvildfarelse ikke generelt skal 

kunne påberåbes som suspensionsgrund. Bemærkningerne henviser til, at dette er i overensstemmelse 

med den hidtidige retspraksis. Det fremgår desuden, at suspensionsbestemmelsen er medtaget, fordi 

det ikke har været muligt at formulere en bestemmelse, der afgrænser de få undtagelsestilfælde, hvor 

retsvildfarelse netop kan bruges som suspensionsgrund. Derfor er det op til domstolene at afgøre, 

hvornår denne retsvildfarelse er tilstrækkelig til, at der kan ske suspension af forældelsesfristen. 

Anvendelsesområdet for suspension på baggrund af retsvildfarelse må fortolkes restriktivt grundet af 

de generelle bemærkninger til loven. Bestemmelsen fremgår dog stadig af loven og har derved et 

anvendelsesområde, om end det skal fortolkes restriktivt. Af bemærkningerne til de enkelte 

bestemmelser gives der ligeledes eksempler på, hvornår suspensionsvirkningen undtagelsesvis kan 

finde anvendelse. Heriblandt nævnes fejl i juridisk rådgivning eller bistand i juridiske spørgsmål som 

baggrund for retsvildfarelse. Ifølge bemærkningerne kan bestemmelsen ligeledes ”muligvis” 

anvendes ”i tilfælde, hvor en myndighed i et konkret tilfælde har handlet i strid med en i øvrigt 

anerkendt fortolkning eller administrativ praksis”.203 Det må på baggrund af forarbejdernes 

formulering anses som usikkert, hvorvidt der rent faktisk kan opnås suspension af forældelsesfristen 

ved tilbagebetaling. I Danfoss-sagen fastholdt Skattestyrelsen sin administrative praksis, og dermed 

blev der ikke handlet i strid med den administrative praksis. Det var selve den administrative praksis, 

der blev underkendt. 

Det fremgår yderligere af betænkningen204, som ligger til grund for den nye forældelseslov, at 

baggrunden for ikke at anvende retsvildfarelse som en generel suspensionsgrund er, at det vil være 

vanskeligt at afgrænse hvornår, der er tale om retsvildfarelse. Det vil i praksis kunne medføre en 

generel suspension af forældelsesfristen. En generel suspensionsfrist vil ifølge betænkningen kunne 

medføre uoverskuelige krav mod det offentlige. Derfor anbefalede udvalget ikke en generel adgang 

til suspension. Denne opfattelse deles af Justitsministeriet ifølge bemærkningerne til loven. 
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På denne baggrund må det derfor vurderes, at der i overensstemmelse med formålet bag 

suspensionsbestemmelsen ikke efter forældelsesloven kan opnås suspension af forældelsesfristen for 

tilbagebetalingskrav mod Skattestyrelsen ifm., at der sker en underkendelse af praksis for 

opkrævning af moms. Ingen af de forlængede forældelsesfrister i forældelsesloven kan anses 

relevante for denne tilbagesøgning. Det er derfor den generelle forældelsesfrist på 3 år, der finder 

anvendelse, jf. FL § 3, stk. 1. 

Forældelsesloven indeholder desuden bestemmelser, hvorefter forældelsesfristen kan afbrydes, 

selvom selve fristen ikke suspenderes. Disse bestemmelser fremgår af kap. 5 og 6 i forældelsesloven. 

Heraf følger, at forældelsen bl.a. kan afbrydes midlertidigt, hvis der er indbragt en for en 

administrativ myndighed om fordringens eksistens eller størrelse, jf. FL § 21, stk. 2, 1. pkt.. Herefter 

indtræder forældelsen tidligst et år efter, at Skattestyrelsen har givet meddelelse om sin afgørelse. 

Det er dog afgørende, at sagen, der indbringes, ikke allerede er forældet. 

Hvis der indtræder forældelse, vil aftager miste retten til at kræve fordringen opfyldt, jf. FL § 23, stk. 

1. Det følger af bemærkningerne til bestemmelsen, at forældelsen skal ses som en egentlig materiel 

ophørsgrund. Derfor er det selve kravet, der forældes og ikke kun retten til at gøre kravet gældende. 

Der beholdes dog en ret til modregning, jf. FL § 24. 

11.2.2 Civilretligt krav mod afgiftspligtig 

På baggrund af Danfoss-dommen kan det udledes, at EU-Domstolen mener, tilbagesøgningen til 

aftager kan opnås fra den afgiftspligtige ved et civilt krav, så længe dette ikke er praktisk umuligt 

eller uforholdsmæssigt vanskeligt. Det skal imidlertid overvejes på hvilket retligt grundlag aftageren 

kan støtte sit krav mod den afgiftspligtige. Den afgiftspligtige vil ved opkrævningen have fulgt dansk 

ret i form af en dansk praksis og derved have foretaget opkrævningen uden at være vidende om, at 

den danske praksis er EU-stridig. Selvom aftageren ikke selv endeligt har indbetalt beløbet, må det 

anses tilstrækkeligt på baggrund af EU-Domstolens domme,205 at den efterfølgende aftager i sidste 

ende har båret den ulovligt pålagte moms. Herved opnås der et krav. 

Det må overvejes hvad det retlige grundlag vil være for, at aftageren kan anlægge kravet mod den 

afgiftspligtige. Kravet behandles som udgangspunkt som et almindeligt formueretligt krav. Da der 

ikke findes en særlig processuel retsregel, hvorefter aftageren kan rejse et tilbagesøgningskrav mod 

den afgiftspligtige, vil aftageren kun kunne få opfyldt sit krav mod den afgiftspligtige ved at anlægge 

et civilt søgsmål. Dette følger også af, at den afgiftspligtige har fulgt den danske praksis og derved 

ikke har begået nogle fejl ved opkrævningen af moms. Selvom den fulgte praksis har været i strid 
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med momssystemdirektivet, forpligtes borgere og virksomheder ikke til at godtgøre dette, og der vil 

derved ikke opstå et krav. Dette følger af, at direktiver ikke har horisontal direkte virkning. 

Ovenstående følger også af udtalelser fremført af den danske regering under Danfoss-sagen. 

Generaladvokaten fremførte i sit forslag til afgørelse, at den danske regering under den mundtlige 

behandling bekræftede, at det var uklart, hvorvidt der fandtes et krav mod den afgiftspligtige i dansk 

ret.206 Der er ikke efterfølgende implementeret lovbestemmelser, der giver retligt grundlag for en 

sådan tilbagebetaling fra den afgiftspligtige. 

Aftager vil derved kun kunne anlægge kravet mod den afgiftspligtige ved et civilt søgsmål ved 

domstolene. Dette må anses som en ressourcekrævende fremgangsmåde for at opnå opfyldelse af 

kravet. I denne forbindelse vil de samme forældelsesregler finde anvendelse, som hvis aftager 

anlægger sag mod Skattestyrelsen. 

11.3 Samtidigt krav fra den afgiftspligtige og aftageren 

Hvis den afgiftspligtige delvist har overvæltet afgiften, vil både den afgiftspligtige og aftageren 

kunne have et krav, idet begge parter har båret en del af den ulovligt opkrævede moms. Dette må ses 

i tråd med EU-Domstolens udtalelser om, at der skal ske en tilbagebetaling, medmindre det vil 

medføre en uberettiget berigelse. Selvom begge krav stammer fra den samme ulovlige opkrævning, 

må kravene skulle behandles separat, idet hjemlen for at anlægge kravene er forskellige. Tilsvarende 

vil betingelserne om, hvorvidt der foreligger overvæltning og uberettiget berigelse, skulle vurderes 

separat. Vurderingen sker dog stadig på baggrund af identiske begreber samt regnskabsmateriale for 

både den afgiftspligtige og efterfølgende aftager. 

11.4 Forenklet proces for den afgiftspligtige 

I skatteforvaltningslovens kap. 12 b fastlægges en forenklet metode for tilbagebetaling af ulovligt 

opkrævede skatter og afgifter. Den forenklede metode blev implementeret i 2010.207 Dette var med 
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henblik på at skabe mere rimelige muligheder for at få tilbagebetalt ulovligt opkrævede skatter og 

afgifter.208 

Tilbagebetalingsprocessen kræver mange ressourcer for både Skattestyrelsen og virksomhederne. 

Dette vil kunne medføre et misforhold mellem tilbagebetalingskravet og de ressourcer, der bruges 

ved håndteringen heraf særligt for de mindre krav. Af denne grund er den forenklede metode 

implementeret. Den forenklede metode skal ses i forlængelse af, at det anerkendes, at en 

underkendelse af hidtidig praksis resulterer i et condictio indebiti krav for den afgiftspligtige.209 

11.4.1 Skatteforvaltningslovens § 34 c 

Den forenklede proces for den afgiftspligtige fremgår af skatteforvaltningslovens § 34 c. 

Bestemmelsen er opbygget således, at tilbagebetalingskravet håndteres forskelligt afhængigt af 

beløbets størrelse. Kravet skal opgøres som nettobeløbet, jf. SFL § 34 c, stk. 3. 

For sager, der angår tilbagebetalingskrav under 25.000 kr., kan der ske fuld tilbagebetaling uden en 

nærmere analyse af, hvorvidt der er sket overvæltning, jf. SFL § 34 c, stk. 1. 

Hvis tilbagebetalingskravet angår et beløb mellem 25.000 kr. og 500.000 kr., og Skattestyrelsen gør 

gældende, at der er sket overvæltning fra den afgiftspligtige til efterfølgende omsætningsled, kan 

tilbagebetalingskravet opgøres på baggrund af en tabsprocent, jf. SFL § 34 c, stk. 2, 1. pkt. Krav over 

kr. 500.000 kan ikke tilbagesøges ved brug af den forenklede metode. Den del af 

tilbagebetalingskravet, der angår de første 25.000 kr., håndteres efter skatteforvaltningslovens § 34, 

stk. 1. 

Det følger af bestemmelsens ordlyd, at den angivne tabsprocent fastlægges ud fra forholdene i den 

pågældende branche. Det følger yderligere af forarbejderne, at tabsprocenten skal anses som en 

”skematisk” opgørelse af virksomhedernes reelle økonomiske tab i procent sammenholdt med 

indbetalingerne. Opgørelse af tabsprocenten skal ses som et alternativ til at indhente konkrete 

oplysninger om markeds- og konkurrenceforhold for den enkelte virksomhed. Ifølge forarbejderne 

kan der opgøres en generel tabsprocent, da muligheden for overvæltning bestemmes af 

konkurrencesituationen og derved forholdene i den pågældende branche. Af skatteministerens svar 

på spørgsmål nr. 15 under udvalgsbehandlingen fremgår det desuden, at forholdene i den konkrete 

branche skal fastlægges ud fra informationer indhentet fra brancheorganisationer, 

konkurrencestyrelsen mv. 
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Anvendelsen af den forenklede metode og den opgjorte tabsprocent er et tilbud til virksomhederne. 

De generelle fristregler i skatteforvaltningsloven finder anvendelse, jf. SFL § 34 c, stk. 5. Den 

forenklede metode skal derfor kun ses som hjemmel til en frivillig og forenklet 

tilbagebetalingsprocedure. Hvis metoden tilvælges af den afgiftspligtige virksomhed, er den desuden 

bindende for både virksomheden og skattemyndighederne, jf. SFL § 34 c, stk. 6. Dette følger af 

ønsket om at spare ressourcer hos både myndigheder og virksomheder. 

Den forenklede metode kan ikke benyttes af aftagere i det efterfølgende omsætningsled. 

11.4.2 Overvejelser om implementeringen 

I forbindelse med fremsættelse af lovforslaget til den senere implementerede forenklede metode 

udtalte skatteministeren, at hvis der er sket en ulovlig opkrævning, vil virksomhederne have krav på 

tilbagebetaling, og dette krav vil kun kunne blive reduceret ved overvæltning, idet tilbagebetaling i 

så fald ville medføre uberettiget berigelse. For krav mellem 25.000 kr. og 500.000 kr. vil 

tabsprocenten sørge for, at der ikke sker uberettiget berigelse og samtidig mindske 

ressourceforbruget. Ved tilbagebetaling af krav på under 25.000 kr. vil der kunne ske 

overkompensation, idet der ikke anvendes en tabsprocent eller foretages nærmere analyse af, 

hvorvidt der sker uberettiget berigelse. Skatteministeren fremhævede, at overvæltningen i sig selv 

typisk vil være et resultat af konkurrencesituationen på markedet og ikke et udslag af 

skattetænkning.210 

Dette må også ses i sammenhæng med, at en tilbagebetalingssituation typisk vil være et resultat af, at 

dansk praksis underkendes ved EU-Domstolen. En sag ved EU-Domstolen vil indebære en vis 

usikkerhed om EU-Domstolens resultat samt et usikkert tidsmæssigt perspektiv. Hvis en 

afgiftspligtig har en forventning om en kommende underkendelse af praksis og derfor øger antallet af 

momspålagte leverancer, hvor momsen overvæltes for senere at kunne tilbagesøge hele beløbet efter 

en underkendt praksis ved EU-Domstolen, vil den beløbsmæssige gevinst desuden være beskeden. 

Dette skyldes, at den forenklede metode kun giver hjemmel til en fuld tilbagebetaling af 25.000 kr. 

og en efterfølgende andel af de maksimalt 475.000 kr. udregnet på baggrund af tabsprocenten. 

I forarbejderne fremgår det, at der ifølge EU-Domstolens praksis generelt ikke må opstilles en 

formodning for, at der er sket overvæltning.211 Det bør overvejes, hvorvidt tabsprocenten kan anses 

som en formodning for, at der er sket overvæltning. Tabsprocenten fastlægges på baggrund af data 

fra konkurrencestyrelsen samt brancheorganisationer og vil dermed ikke være en generel 
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formodning, men kan anses som en mere simplificeret analyse. Beløb under 25.000 kr. vil desuden 

kunne tilbagebetales uden at der foretages en nærmere analyse, hvorved der er en formodning for, at 

der ikke er sket overvæltning. Samtidig skal muligheden for anvendelse af tabsprocenten anses som 

et tilbud, som den afgiftspligtige kan vælge at benytte. Den forenklede metode kan derfor på denne 

baggrund ikke anses som i strid med forbuddet mod at opstille en formodning om overvæltning. 

11.4.3 Beslutningsforslaget sammenholdt med implementeringen 

Lovforslaget og implementeringen af den forenklede metode er en opfølgning på beslutningsforslag 

B 42 fra 2005. Beslutningsforslaget nævner 3 konkrete forslag, som behandles enkeltvist i det 

følgende. Baggrunden for beslutningsforslaget er primært, at tilbagebetalingsprocessen anses som 

besværlig for virksomhederne. Derudover fremgår det af beslutningsforslaget, at der er på det 

pågældende tidspunkt var udsendt over 40 cirkulærer og genoptagelsescirkulærer. Siden 2009 er der 

blevet offentliggjort 96 styresignaler om genoptagelse.212 Dette medfører en stadig løbende ændring 

af beskatningsgrundlaget. Ifølge beslutningsforslaget medfører den løbende ændring og tilpasning af 

beskatningsgrundlaget en negativ opfattelse af retssikkerheden. 

Beslutningsforslaget opfordrer til en lovgivning, der sikrer opfyldelse af en række punkter ved 

tilbagebetalingsprocessen. Det første forslag indebærer, at der i lovgivningen indsættes nogle 

indholdsmæssige krav ved udarbejdelsen af tidligere anvendte genoptagelsescirkulærer. Dette 

indebærer bl.a. informationer om antallet af erhvervsdrivende omfattet af cirkulæret, samt hvad 

disses indbetalinger har medført i øget provenu. Formålet hermed er, at den erhvervsøkonomiske 

påvirkning skal kunne vurderes af et genoptagelsescirkulære og dermed tilstræbe en tilsvarende 

vurdering som ifm. lovforslag. Der skal tilsvarende udarbejdes en efterfølgende evaluering af 

tilbagesøgningen efter tilbagesøgningsperioden. 

Denne del af beslutningsforslaget har ikke påvirket implementeringen af den forenklede proces. Der 

er ikke i forbindelse hermed indsat generelle krav til indholdet i de styresignaler (tidligere 

cirkulærer), der udarbejdes ifm. de enkelte praksisændringer. De efterfølgende styresignaler ses 

heller ikke at indeholde de opgørelser, som beslutningsforslaget stiller forslag om. 

Beslutningsforslaget fremfører herudover, at tilbagebetalingsprocessen er ressourcekrævende. Det 

andet forslag indebærer derfor, at der implementeres en tilbagebetalingsproces med færre 
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 Opgørelsen i beslutningsforslaget er fra 2005 og antallet af styresignaler er herefter steget betydeligt. Antallet af 

styresignaler om genoptagelse fra 2009 til 2019 er fundet ud fra en søgning i Skattestyrelsens oversigt over 

styresignaler. Skatteforvaltningen, Afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv., 2019. 
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dokumentationskrav og mindre bevismateriale. Derudover fremføres det, at bevisbyrden bør bæres af 

myndighederne, da det er disse, der har fastlagt en forkert praksis. 

Denne del af beslutningsforslaget har i høj grad påvirket implementeringen af den forenklede 

metode. Hvis den afgiftspligtige vælger denne metode, kan virksomheden opnå ressourcebesparelse. 

Beslutningsforslaget fremfører slutteligt et tredje forslag, hvorefter den afgiftspligtige virksomhed 

bør få fuldkommen omkostningsgodtgørelse for de ressourcer, som den afgiftspligtige bruger ifm. 

tilbagebetalingsprocessen. Den forenklede metode tager ikke stilling til dette forslag. 

11.5 Mulighed for godtgørelse 

Det fremgår af beslutningsforslaget213, at virksomhederne kun kan opnå delvis kompensation for de 

ressourcer, som de bruger ifm. tilbagesøgningen. Denne delvise kompensation sker i form af, at 

omkostningerne til bl.a. sagkyndig bistand kun kan fratrækkes som driftsomkostninger. Der kan 

desuden ikke opnås kompensation for det interne tidsforbrug. 

Den afgiftspligtige kan som udgangspunkt opnå tilbagebetaling som følge af 

skatteforvaltningslovens regler. Skatteforvaltningslovens kapitel 19 fastlægger reglerne for, hvornår 

en afgiftspligtig kan opnå omkostningsgodtgørelse. 

Det fremgår, at der kan opnås godtgørelse i de tilfælde, der er oplistet, jf. SFL § 55, stk. 1. Fælles for 

situationerne i bestemmelsen er, at godtgørelse kan tildeles som bistand til klage- og domstolssager 

med den pågældende afgiftspligtige som part. Disse kan ikke anses som relevant ifm. genoptagelse af 

afgiftstilsvaret og efterfølgende tilbagebetaling af den ulovlige opkrævning. 

Tilbagebetalingsprocessen behandles af Skattestyrelsen, som er den oprindelige myndighed. Hermed 

er der tale om genoptagelse og ikke administrativ rekurs.214  Den afgiftspligtige kan derved ikke opnå 

omkostningsgodtgørelse som følge af de skatteforvaltningsretlige bestemmelser. 

Aftageren må som udgangspunkt tilbagesøge sit krav som en almindelig fordring, der forældes på 

baggrund af de generelle forældelsesretlige bestemmelser. Idet tilbagesøgningen sker som et 

condictio indebiti krav, omhandler tilbagesøgningen kun det beløb, der er blevet betalt uden, at der 

har været den fornødne hjemmel. En godtgørelse kan derved som udgangspunkt ikke anses som 

omfattet af beløbet, der svarer til tilbagesøgningskravet. 

Det kan imidlertid overvejes, hvorvidt den afgiftspligtige og aftageren kan kræve 

omkostningsgodtgørelse som følge af effektivitetsprincippet. EU-Domstolen har i flere af deres 

                                                   

213
 B 42-05. 
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domme fastslået, at det er afgørende, at tilbagesøgningsprocessen opfylder effektivitetsprincippet. 

Dette er vigtigt for, at EU-retten opnår sin effektive virkning og derigennem sikrer virkeliggørelsen 

af EU’s grundlæggende principper og opfyldelsen af det indre marked. 

Det der taler for, at effektivitetsprincippet kan udstrækkes til at kræve, at parterne kan opnå 

omkostningsgodtgørelse for deres afholdte omkostninger er, at det er Skattestyrelsen, der har fastlagt 

den ulovlige praksis og dermed bør bære omkostningerne ved, at den afgiftspligtige og aftageren 

foretager tilbagesøgningen. 

Omvendt må det imidlertid fremføres, at Skattestyrelsen netop forsøger at sikre en effektiv 

tilbagesøgningsproces. Der er f.eks. udarbejdet en forenklet tilbagebetalingsproces for aftageren i et 

styresignal på baggrund af ATP-sagen.215 Da Skattestyrelsen forsøger at tilrettelægge så effektive 

tilbagebetalingsprocesser som muligt, må muligheden for omkostningsgodtgørelse anses som udover 

effektivitetsprincippets rækkevidde. 

11.6 Sammenfatning 

Udgangspunktet for både den afgiftspligtige og aftageren er, at en tidligere praksis underkendes ved 

EU-Domstolen. Herefter vil der foreligge en tilbagesøgningssituation for begge parter. 

Efter, at praksis er underkendt ved dom, vil den afgiftspligtige kunne opnå ordinær eller 

ekstraordinær genoptagelse af sit afgiftstilsvar med henblik på, at få tilbagebetalt den ulovligt 

opkrævede og indbetalte moms. Genoptagelsen sker med henblik på en ændring af det tidligere 

fastsatte afgiftstilsvar. Hvis dommen, der underkender praksis, foreligger inden 3 år efter de 

relevante afgiftstilsvar, vil der kunne ske en ordinær genoptagelse, jf. SFL § 31, stk. 1, 1. pkt. og stk. 

2, 1. pkt. Hvis den 3-årige frist er overskredet, kan der opnås ekstraordinær genoptagelse, jf. SFL § 

32, stk. 1, nr. 1. Herefter vil forældelsesfristen forlænges til en 10-årig periode, jf. SFL § 34 a, stk. 4. 

Den afgiftspligtige har desuden mulighed for at vælge en forenklet procedure, hvorved de samme 

frister er gældende, jf. SFL § 34 c, stk. 4. 

Aftageren vil ikke kunne benytte sig af bestemmelserne om genoptagelse i skatteforvaltningsloven. 

Dette skyldes, at tilbagebetalingskravet behandles som et civilt krav, hvor de generelle 

forældelsesregler finder anvendelse, jf. FL § 1. Herefter vil et krav forældes efter 3 år, jf. FL § 3, stk. 

1. Idet en underkendt praksis ikke omfattes af mulighederne for fristforlængelse i forældelsesloven, 

vil den 3-årige forældelsesfrist ikke kunne suspenderes i henhold til forældelseslovens bestemmelser. 

Sammenholdt med den afgiftspligtiges mulighed for ekstraordinær genoptagelse som følge af 
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 Den forenklede proces for aftageren analyseres nærmere i afsnit 13.3. 
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skatteforvaltningsloven, ses derfor en forskel i forældelsesperioden. Hvis der ses bort fra den 

forenklede metode for den afgiftspligtige, er der dog ingen forskelle i de bevismæssige krav, der 

ligger til grund for tilbagesøgningen. 

Hverken den afgiftspligtige eller aftageren har mulighed for at opnå omkostningsgodtgørelse for 

udgifter til sagkyndig bistand, som de måtte anvende ved tilbagesøgningen. 
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12. Danfoss og ATP-dommene 

Det foregående kapitel har søgt at fastlægge, hvordan tilbagebetalingskravet behandles efter dansk 

regulering. I dette kapitel inddrages to nyere domme fra EU-Domstolen, der vedrører dansk praksis. 

Disse domme har afgørende betydning for afgrænsningen af, hvem der kan fremsætte krav om 

tilbagebetaling og de grundlæggende principper i denne forbindelse. 

Danfoss-dommen har haft grundlæggende betydning for den administrative behandling af 

tilbagebetalingskravet. Dommen omhandlede uretmæssig opkrævning af en mineralolieafgift, som 

Danfoss overvæltede i prisen ved koncerninternt salg til Sauer Danfoss A/S. De danske myndigheder 

afviste, at Danfoss Sauer A/S kunne tilbagesøge afgiften med den begrundelse, at kun det direkte 

afgiftssubjekt kunne tilbagesøge den ulovligt opkrævede afgift. EU-Domstolen giver 

Skatteministeriet medhold i, at skattemyndighederne kan modsætte sig et krav, hvis det ikke hidrører 

fra den afgiftspligtige, der har indbetalt afgiften. 

Heraf kan det udledes, at det er lovligt at have nationale regler, der materielt og procesmæssigt 

begrænser udøvelsen af tilbagebetalingskravet.216 Det er dog betinget af, at aftager kan fremsætte et 

civilretligt krav mod den afgiftspligtige og at dette ikke er hverken praktisk umuligt eller 

uforholdsmæssigt vanskeligt. 

Processen er derfor underlagt effektivitetsprincippet, idet det skal være muligt for senere led i 

omsætningskæden at udøve sin ret, jf. Danfoss, prm. 24. EU-retten minimerer muligheden for at 

vedtage nationale regler, der automatisk ekskluderer et tilbagebetalingskrav.217 Dette er med til at 

udvide anvendelsesområdet for effektivitetsprincippet, når medlemslandene vedtager processuelle 

bestemmelser. Hvis det er praktisk umuligt eller uforholdsmæssigt svært at opnå opfyldelse af 

økonomiske byrder grundet underkendt praksis, skal den nationale ret finde alternative retsmidler.218 

Vestre Landsret fastslog efterfølgende i sin dom i sagen, at også aftagere kan tilbagesøge de ulovligt 

opkrævede afgifter direkte hos Skattestyrelsen af hensyn til effektivitetsprincippet. Idet EU-

Domstolen anvendte generelle formuleringer i Danfoss-dommen, tillægges de centrale præmisser 

vedrører tilbagebetalingsprocessen betydning. Dette førte til, at Skattestyrelsen efterfølgende 

udsendte et styresignal, der fastlægger de nærmere generelle retningslinjer for 

tilbagebetalingsprocessen. 
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Senere har EU-Domstolen også afsagt dom i ATP-sagen. Denne dom omhandlede fortolkningen af 

investeringsforeningsbegrebet. ATP PensionService A/S blev i dommen anerkendt som en 

investeringsforening og blev derfor omfattet af momsfritagelsen vedrørende en række 

forvaltningsydelser, hvorfor der skulle ske tilbagebetaling af moms. Der blev desuden efter denne 

EU-dom udsendt et styresignal af Skattestyrelsen, der fastlægger de nærmere krav for 

tilbagesøgningen af den ulovligt opkrævede moms som følge af ATP-sagen. Som følge af ATP-

sagen blev der desuden udsendt et styresignal, der fastlagde en forenklet tilbagesøgningsproces for 

aftageren. 

I næste kapitel analyseres EU-dommenes indvirkning på den danske administrative praksis med 

udgangspunkt i de to nævnte styresignaler. 
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13. Håndtering af tilbagebetalingskravet efter administrativ praksis 

Styresignaler fastlægger retningslinjerne for administrativ praksis. Som følge af Danfoss-dommen 

blev styresignalet SKATs retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten219 

udarbejdet. Det var et generelt styresignal, der indeholdt retningslinjer for tilbagebetalingsprocessen 

ved ulovligt opkrævet afgift. Styresignalet blev offentliggjort den 25. november 2015. Samtidig blev 

styresignalet220 vedrørende den efterfølgende ATP PensionService-sag offentliggjort, som indeholdt 

yderligere specifikationer til tilbagebetalingsprocessen for krav opstået på baggrund af ændret 

praksis for pensionskasser, -opsparing og -institutter. Styresignalerne er gældende fra 

offentliggørelsesdatoen. 

Danfoss-styresignalet fastlægger retningslinjerne for efterfølgende administrativ praksis og dermed 

efterfølgende styresignaler. Derfor foretages analysen af den danske administrative praksis ud fra 

dette styresignal. ATP-styresignalet er det første styresignal, der anvender disse retningslinjer fra 

Danfoss-styresignalet som opfølgning på ændret praksis. ATP-styresignalet bliver derfor anvendt 

som eksempel på håndteringen af tilbagebetalingskravet. Styresignalerne er indarbejdet i Den 

juridiske vejledning, hvilket er udtryk for Skattestyrelsens nuværende administrative praksis.221 

Af styresignalerne fremgår to scenarier for, hvem der har et tilbagebetalingskrav: 

1) Den afgiftspligtiges krav, som ofte er leverandørens krav. 

2) Det efterfølgende omsætningsleds krav, dvs. aftageren. 

Disse to scenarier behandles enkeltvis i de følgende afsnit. 

13.1 Afgiftspligtiges tilbagebetalingskrav 

Hvis en ulovlig praksis for opkrævning af moms har fundet sted, kan den afgiftspligtige anmode om 

genoptagelse af afgiftstilsvaret.222 

13.1.1 Frister 

Fristerne for genoptagelse fremgår af begge styresignaler, hvor indholdet i skatteforvaltningslovens 

frist- samt forældelsesregler bliver gengivet.223 Fristerne i den administrative praksis følger derved 
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 SKM2015.733.SKAT, SKATs retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten – 

Styresignal, 25/11-15 (Danfoss-styresignal, 2015). 
220

 SKM2015.734.SKAT, Genoptagelse – Forvaltning af investeringsforeninger – Ydelser til pensionskasser – EU-

Domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService; Styresignal, 25/11-15 (ATP-styresignal, 2015). 
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 Danfoss-styresignal, 2015, afsnit 3.1.2.3 og ATP-styresignal, 2015, s. 10, Ophævelse. 
222

 Danfoss-styresignal, 2015, afsnit 3.1.1 og ATP-styrsignal, 2015, s. 6-7, Krav rejst af de afgiftspligtige. 
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 Danfoss-styresignal, 2015, afsnit 3.1.1.2-3.1.1.3 og ATP-styresignal, 2015, s. 7, Krav rejst af de afgiftspligtige: 

Frister for genoptagelse og Reaktionsfrist. 
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reguleringen.224 Den ordinære frist for genoptagelse er 3 år efter angivelsesfristens udløb, jf. SFL § 

31, stk. 2.225  Dette betyder, at den afgiftspligtige skal anmode om genoptagelse senest 3 år efter, at 

den afgiftspligtige har betalt afgiften. Hvis den ordinære genoptagelsesfrist er overskredet, er der 

mulighed for ekstraordinær genoptagelse, jf. SFL § 32, stk. 1, nr. 1. Denne ekstraordinære 

forældelsesfrist er begrænset til 10 år, jf. SFL § 34 a, stk. 4.226 

Fristforløbet for den afgiftspligtiges tilbagebetalingskrav på baggrund af den konkrete ATP-sag er 

illustreret i nedenstående figur 9. 

Figur 9: Fristforløb vedrørende ATP-sagen – Den afgiftspligtige 

 

 

 

 

Det fremgår af ATP-styresignalet, at praksis anses for underkendt den 13. marts 2014 ved EU-

Domstolens dom. Dette betyder, at fristen for den ekstraordinære genoptagelse i denne situation er 

den 1. januar eller 1. februar 2004. Den endelige dato afhænger af, om virksomheden afregner 

kvartals- eller månedsvis, jf. ML § 57, stk. 2-4 og har opfyldt kravet om rettidig afregning.227 

Yderligere skal den afgiftspligtige overholde reaktionsfristen, som er 6 måneder efter kundskab om 

underkendt praksis, jf. SFL § 31, stk. 2.228 Kundskabstidspunktet for underkendt praksis regnes for 

den dato, hvor der offentliggøres et styresignal om den pågældende praksis. I ATP-sagen er 

kundskabstidspunktet den 25. november 2015, da dette er datoen for offentliggørelse af styresignalet 

vedrørende sagen.229 Den afgiftspligtige skal dermed reagere og anmode om tilbagebetaling hos 

Skattestyrelsen inden den 25. maj 2016 for at opnå opfyldelse af kravet. 

13.1.2 Betingelser for tilbagebetalingskrav 

Udover forældelsesfristen har det afgørende betydning for tilbagesøgningsmuligheden, om der er 

sket overvæltning. Hvis moms overvæltes på aftageren, mister den afgiftspligtige 

tilbagebetalingsretten, da tilbagebetaling vil kunne føre til uberettiget berigelse. Om den konkrete 
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 Se afsnit 11.1.2 om frister i forbindelse med behandling af den afgiftspligtiges tilbagebetalingskrav. 
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 Tidslinje for ordinær genoptagelse fremgår af figur 6 s. 48. 

226
 Tidslinje for den ekstraordinære genoptagelse fremgår af figur 7, s. 49. 
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 ATP-styresignal, 2015, s. 7, Krav rejst af de afgiftspligtige: Frister for genoptagelse. 

228
 Danfoss-styresignal, 2015, afsnit 3.1.1.3. 
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 ATP-styresignal, 2015, s. 1, Dato for udgivelse og s. 7, Krav rejst af de afgiftspligtige: Reaktionsfrist. 
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moms er overvæltet eller ej, samt om det vil medføre en ugrundet berigelse, vurderes ud fra den 

afgiftspligtiges prisfastsættelse og/eller konkurrencesituation.230 Hvis der er indgået en aftale mellem 

den afgiftspligtige og aftageren, der medfører, at eventuelt tilbagebetalt moms til den afgiftspligtige 

vil overføres til aftageren, så er der ikke tale om uberettiget berigelse hos den afgiftspligtige.231 I 

sådanne tilfælde kan den afgiftspligtige få tilbagebetalt afgiften, da den ikke er blevet endeligt 

overvæltet på aftageren. 

Der kan desuden ske tilbagebetaling af det fulde beløb til den afgiftspligtige, selvom der er sket en 

endelig overvæltning, hvis beløbet er under 25.000 kr.232 Der er her tale om en forenklet 

tilbagebetalingsproces, hvor der ikke kan kræves reduktion grundet overvæltning, jf. SFL § 34 c, stk. 

1.233 

13.1.3 Opgørelse af tilbagebetalingskravet 

I forbindelse med tilbagebetalingsprocessen skal tilbagebetalingskravet opgøres. Der tages højde for 

konsekvensændringer som følge af underkendt praksis, dvs. de afledte effekter, der er forbundet med 

den oprindelige momsopkrævning, som skal ændres. Det betyder, at konsekvensændringerne skal 

fradrages i opgørelsen af tilbagebetalingskravet. Konsekvensændringerne kan indebære, at der skal 

foretages deciderede konsekvensreguleringer ift. fradrag for købsmoms, delvis fradragsret, 

momsreguleringsforpligtelser, godtgørelser af miljø- og energiafgifter samt afgifter, der påhviler 

ikke-momspligtige leverancer.234 

Ovenstående medfører, at der bl.a. skal foretages en konsekvensregulering af virksomhedernes 

lønsumsafgift, idet momsfritagne leverancer er lønsumsafgiftspligtige, jf. LAL235 § 1, stk. 1. Dette er 

medmindre en af undtagelserne finder anvendelse, jf. LAL § 1, stk. 2 og 3. Tilbagebetaling af moms 

medfører dermed en stigning i lønsumsafgiften. Momsfritagelsen påvirker ikke selve lønsummen 

men lønsumsafgiften, som kan opgøres efter 4 metoder, jf. LAL § 4. Den anvendte metode er 

afhængig af den afgiftspligtiges aktivitet og organisationsform. Konsekvensreguleringen findes ved 

at gange lønsumsafgiftsgrundlag med lønsumssatsen, som er afhængig af den anvendte metode, jf. 

LAL § 5.236 Derved findes det beløb, som den afgiftspligtige skal betale i lønsumsafgift, dvs. 
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 Danfoss- styresignal, 2015, afsnit 3.1.1.4. 
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 Definitionen af begreberne ”overvæltning” og ”uberettiget berigelse” fremgår af afhandlingens afsnit 10.3.1 og 
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 Danfoss-styresignal, 2015, afsnit 3.1.1.5 og ATP-styresignal, 2015, s. 8, Krav rejst af de afgiftspligtige: 
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 DJV, D.B.4.1.
 



  Side 66 af 119 

konsekvensreguleringen. Hvis en virksomhed bør være registreret for lønsumsafgift efter 

lønsumsafgiftslovens § 2, men ikke er det, foretages registeringen med tilbagevirkende kraft.237 

Ifølge Danfoss-styresignalet reduceres tilbagebetalingsbeløbet som nævnt ikke, hvis beløbet er under 

25.000 kr. og den afgiftspligtige har valgt den frivillige, forenklede tilbagebetalingsproces, jf. SFL § 

34 c.238 I ATP-styresignalet uddybes denne forenklede proces, hvor det fremgår, at den afgiftspligtige 

kan vælge en fastsat tabsprocent for beløb mellem 25.000-500.000 kr.239 ATP-styresignalet henviser 

i denne forbindelse flere gange til Den juridiske vejledning for at understrege, at der er tale om en 

generel proces for den afgiftspligtige.240 

13.1.4 Forrentning 

Tilbagebetalingen skal forrentes for den periode, hvor beløbet har været uretmæssigt opkrævet. 

Forrentningen af tilbagebetalingsbeløbet kan beregnes på to måder, alt efter om beløbet er indbetalt 

efter påkrav eller ej.241 Danfoss-styresignalet henviser til Den juridiske vejlednings beskrivelse af 

forrentningen. Skattestyrelsen sidestiller underkendt praksis med betaling efter påkrav.242 Derfor 

forrentes tilbagebetalingsbeløbet for ulovlig opkrævet moms fra indbetalingsdatoen til 

udbetalingsdatoen ud fra rentesatsen i renteloven, jf. RL § 5, stk. 1.243 

Forrentningen fremgår ikke af ATP-styresignalet. Danfoss-styresignalet henviser til Den juridiske 

vejledning, som igen henviser til bestemmelserne i renteloven.244 Eftersom der henvises til 

reguleringen, må det antages, at den beskrevne praksis er gældende for alle efterfølgende 

styresignaler vedrørende tilbagebetalingskrav på baggrund af underkendt praksis. 

13.1.5 Dokumentationskravet 

De specifikke krav til dokumentation fremgår ikke af de generelle retningslinjer, men vil fremgå af 

de konkrete styresignaler, der specificerer underkendelsen af en hidtidig praksis.245 I styresignalet til 

ATP-sagen fremgår det, at anmodningen skal indeholde formelle oplysninger som navn, adresse og 

CVR-nr. for den afgiftspligtige.246 Derudover skal opgørelsen af tilbagebetalingskravet 

dokumenteres via relevant regnskabsmateriale og bilagsmateriale. Den afgiftspligtige sender det 

                                                   

237
 Danfoss-styresignal, 2015, afsnit 3.1.1.6, ATP-styresignal, 2015, s. 7-8, Krav rejst af de afgiftspligtige: 

Opgørelsen af tilbagebetalingskravet. og DJV, A.A.15.1. 
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 Danfoss-styresignal, 2015, afsnit 3.1.1.5. 
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 ATP-styresignal, 2015, s. 8, Krav rejst af de afgiftspligtige: Opgørelsen af tilbagebetalingskravet. 
240

 ATP-styresignalet henviser til DJV, A.A.15. Den forenklede proces fremgår mere detaljeret i afsnit 11.4. 
241

 Uddybende forklaring om forrentning fremgår af afsnit 11.1.3. 
242

 Danfoss-styresignal, afsnit 3.1.1.8. 
243

 DJV, AA.12.3. 
244

 Danfoss-styresignal, 2015, afsnit 13.1.8 og DJV, AA.12.3. 
245

 Danfoss-styresignal, 2015, afsnit 3.1.1.8. 
246

 ATP-styresignal, 2015, s. 7, Krav rejst af de afgiftspligtige: Anmodning om genoptagelse. 
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materiale til Skattestyrelsen, som virksomheden selv vurderer, er relevant til dokumentationen af 

tilbagebetalingskravet.247 Dokumentationen skal bl.a. indeholde specifikationer af de omfattede 

leverancer.248 Parterne i transaktionen skal beskrives. Yderligere skal dokumentationen indeholde 

oplysninger om aftalegrundlaget samt beskrivelse af principper for prisfastsættelse, 

konkurrencesituationen og markedsføring. Tidspunktet for indbetalt momstilsvar skal også oplyses af 

hensyn til rentegodtgørelsen. Skattestyrelsen kan herudover efterspørge yderligere dokumentation til 

vurderingen af tilbagebetalingen.249 

Dokumentationskravet kan umiddelbart virke som en stor belastning for den afgiftspligtige. 

Virksomheden besidder dog nogle af oplysningerne i forvejen som følge af opfyldelse af 

fakturakravet, jf. MBK kap. 12. En faktura og dertilhørende afregningsbilag skal som udgangspunkt 

indeholde en række oplysninger, jf. MBK § 58. Den enkelte faktura skal bl.a. indeholde oplysninger 

om mængden eller omfanget og arten af leverancen, jf. MBK § 58, nr. 5. Disse oplysninger kan 

anvendes til at specificere leverancerne. Yderligere indeholder fakturaerne oplysninger om 

afgiftsgrundlaget, jf. MBK § 58, nr. 7, som kan anvendes til at beskrive principperne for 

prisfastsættelsen. 

De tids- og ressourcekrævende dokumentationskrav vedrører selve opgørelsen af 

tilbagebetalingskravet samt indsamlingen af de relevante informationer. Det skal bemærkes, at 

bilagsmateriale til regnskab skal opbevares i 5 år, jf. bogføringsloven250 § 10, stk. 1. Derudover skal 

beregningsgrundlaget for lønsumsafgiften fremgå af den afgiftspligtiges regnskab, jf. LALBEK251 § 

7. Dette skal ligeledes opbevares i 5 år, jf. LALBEK § 9. Den suspenderede forældelsesfrist er dog 

10 år, jf. SFL § 34 a, stk. 4. Den ekstraordinære genoptagelsesfrist sætter dermed længere 

tidsmæssige krav til opbevaringen af regnskabsmateriale. 

Klager vedrørende Skattestyrelsens afgørelser, der omhandler den afgiftspligtiges afgiftstilsvar, kan 

indbringes for Skatteankestyrelsen til visitering til den administrative klagemyndighed, jf. SFL kap. 

13 a. 

13.1.6 Konsekvenser for aftagerne 

Hvis den afgiftspligtige viderebetaler den tilbagebetalte moms til aftageren, er den afgiftspligtige 

forpligtet til at korrigere de oprindelige fakturaer. Dette sker via udstedelse af kreditnotaer og nye 

                                                   

247
 ATP-styresignal, 2015, s. 8-9, Krav rejst af de afgiftspligtige: Dokumentation. 

248
 I ATP-styresignalet fremgår specifikationskravene for ydelser. Det formodes, at de samme krav tilsvarende 

gælder for varer. 
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 ATP-styresignal, 2015, s. 8-9, Krav rejst af de afgiftspligtige: Dokumentation. 
250

 LBK nr. 648, Bekendtgørelse af bogføringslov, 15/6-06, Bogføringsloven. 
251

 BEK nr. 774, Bekendtgørelse om afgift af lønsum mv., 21/06-13 (Lønsumsbekendtgørelsen eller LALBEK). 
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korrigerede fakturaer. I den forbindelse er aftagerne ligeledes forpligtede til at foretage en 

berigtigelse af eventuelle momsfradrag, som er foretaget ud fra de oprindelige fakturaer.252 

Der skal kun udstedes fakturaer, hvor Skattestyrelsens berigtigelseskrav ikke er forældet. Aftagernes 

forpligtelse til at foretage berigtigelsen af momsfradrag vedrører kun en periode på 3 år tilbage i tid, 

jf. de almindelige formueretlige regler om forældelse. Det vil sige 3 år forud for selve 

tilbagebetalingen eller 3 år forud for udstedelsesdatoen af kreditnotaerne.253 

13.2 Aftagernes tilbagebetalingskrav 

Aftageren kan anmode Skattestyrelsen om tilbagebetaling, hvis aftageren har båret en økonomisk 

byrde som følge af momsindbetalingerne.254 Der er krav om, at aftageren ikke har indgået en aftale 

med den afgiftspligtige, hvorefter aftageren kan rette kravet mod den afgiftspligtige ved ulovligt 

opkrævet moms, hvis aftageren skal opnå tilbagebetaling fra Skattestyrelsen.255 

13.2.1 Frister 

Aftageren kan ligesom den afgiftspligtige anmode om tilbagebetaling senest 3 år efter 

forfaldstidspunktet dog ud fra de almindelige forældelsesfrister, jf. FL § 3, stk. 1. Dette svarer til 

senest 3 år efter, at aftageren har betalt afgiften til den afgiftspligtige.256 Forældelsesfristen afbrydes 

foreløbigt, hvis aftageren i form af en skriftlig henvendelse rejser tilbagebetalingskravet til 

Skattestyrelsen, jf. FL § 21, stk. 2.257  Herefter indtræder forældelsen tidligst et år efter 

Skattestyrelsens afgørelse om opfyldelse af aftagerens krav. Fristerne i den administrative praksis 

følger reguleringen.258 

Forvaltningsmyndighederne har mulighed for at suspendere forældelsesfrister.259 Skattestyrelsen har 

ifm. ATP-sagen accepteret suspension af forældelsesfrister, hvilket fremgår af et 

                                                   

252
 Danfoss-styresignal, afsnit 3.1.1.7. 

253
 Danfoss-styresignal, afsnit 3.1.1.7. 

254 
C-94/10, Danfoss og SKM2014.44VLR, Danfoss. 

255
 Danfoss-styresignal, 2015, afsnit 3 og 3.1.2, jf. SKM2014.44VLR, Danfoss, jf. C-94/10, Danfoss, prm. 27-28. 

256
 Tidslinje for forældelsesfristen fremgår af figur 8 s. 51. 

257
 Danfoss-styresignal, 2015, afsnit 3.1.2.1. 

258
 Se afsnit 11.2.1 om frister i forbindelse med behandling af aftagerens tilbagebetalingskrav. 

 
259

 C-637/17, Cogeco Communications – Domsresumé. 

Dommen handlede om en række prisaftaler og øvrig konkurrencebegrænsende adfærd vedrørende 

premiumsportskanaler. Den nationale konkurrencemyndighed fandt, at der forelå konkurrencebegrænsende adfærd. 

Herefter tog Domstolen stilling til, hvornår erstatningsreglerne ville være i strid med art. 102 TEUF samt 

effektivitetsprincippet. EU-Domstolen udtalte, at effektivitetsprincippet og art. 102 TEUF skal fortolkes således, at 

de er til hinder for nationale bestemmelser, der fastsætter en forældelsesfrist for erstatningssøgsmål på 3 år, der løber 

fra den skadevoldende handling uden mulighed for suspension af forældelsesfristen. 
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suspensionsstyresignal.260 Forældelsesfristerne suspenderes dog kun, hvis forældelsesfristen ikke er 

indtrådt inden den 11. september 2014, som er offentliggørelsestidspunktet for 

suspensionsstyresignalet. Suspensionen ophører 3 måneder efter offentliggørelse af ATP-

styresignalet, dvs. den 25. februar 2016, hvilket er 3 måneder efter den 25. november 2015. Rejses 

tilbagebetalingskravet indenfor 3-måneders-fristen, anses kravet ikke for at være forældet. Der vil i 

en given situation være tale om en foreløbig afbrydelse, jf. FL § 21, stk. 2. Retsvirkningen heraf er, 

at forældelsen tidligst indtræder 1 år efter Skattestyrelsens stillingtagen til tilbagebetalingskravet. 

Rejses tilbagebetalingskravet efter 3-måneders-fristen, finder de almindelige forældelsesregler 

anvendelse.261 Aftagerens fristmuligheder mindre gunstige, da det kun er den afgiftspligtige, som kan 

opnå ekstraordinær genoptagelse med 10-årig virkning. 

Fristforløbet for aftagerens tilbagebetalingskrav på baggrund af den konkrete ATP-sag er illustreret i 

nedenstående figur 10: 

Figur 10: Fristforløb vedrørende ATP-sagen – Aftageren 

 

 

 

 

13.2.2 Betingelser, opgørelse, forrentning og dokumentationskrav 

Det er som nævnt en betingelse, at aftageren har båret den endelige byrde ved afgiften, idet der for 

aftagerne gælder et princip om, at der ikke må opnås uberettiget berigelse som følge af 

tilbagebetalingen. Det betyder, at der skal være sket overvæltning fra den afgiftspligtige over på 

aftageren. 

Opgørelsen af aftagerens tilbagebetalingskrav foretages herefter på samme måde, som for den 

afgiftspligtige.262 Opgørelsen af en tilbagebetaling til aftageren inkluderer konsekvensændringer. 

Konsekvensændringerne vedrørende den afgiftspligtiges krav skal tilsvarende reducere aftagerens 
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 SKM2017.437.SKAT, Suspension af forældelsesfristen for krav, der i kraft af EU-Domstolens dom i C-464/12, 

ATP PensionServise A/S, måtte tilkomme efterfølgende omsætningsled/aftagere, 3/7-17 (Suspensionsstyresignal, 

2017). 
261

 ATP-styresignal, 2015, s. 9-10, Krav rejst af efterfølgende omsætningsled/aftagere: Forældelse. 
262

 Fremgangsmåde for opgørelsen fremgår af afsnit 13.1.3. 
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krav. Derudover skal aftageren berigtige sine fradrag, hvis aftageren selv har foretaget et fradrag 

efter den afgiftspligtiges fakturerede moms.263 

Aftagerens tilbagebetalingskrav forrentes ligesom den afgiftspligtiges tilbagebetalingskrav efter de 

almindelige bestemmelser i renteloven.264 Dette betyder, at aftagerens tilbagebetalingskrav forrentes 

fra den afgiftspligtiges indbetaling til Skattestyrelsen. Forrentningen påbegynder dog tidligst fra det 

tidspunkt, hvor aftageren har betalt det oprindelige beløb til den afgiftspligtige.265 

Anmodningen om tilbagebetaling skal indeholde specifikke oplysninger for at opfylde 

dokumentationskravet.266 I styresignalet til ATP-sagen fremgår det, at dokumentationskravene for 

aftageren svarer til dokumentationskravene for den afgiftspligtige.267 

For aftageren er der tale om et civilretligt krav på tilbagebetaling af et beløb, da det ikke er aftageren, 

som har indbetalt momsen eller afgiften. Skattestyrelsens stillingtagen til civilretlige afgørelser kan 

ikke påklages administrativt. Aftageren har derimod mulighed for at anlægge sag ved domstolene.268 

13.3 Forenklet model til ATP-sagen 

På baggrund af ATP-sagen har flere aftagere anmodet Skattestyrelsen om tilbagebetaling af den 

ulovligt opkrævede moms for afgiftsperioder, som ligger udover forældelsesfristen på 3 år, jf. FL § 3, 

stk. 1.269 For at lette den administrative byrde har Skattestyrelsen i 2017 udarbejdet udkast til 

styresignal270, som indeholder en forenklet frivillig model for håndteringen af aftagers 

tilbagebetalingskrav, der er rejst på baggrund af ATP-sagen. Formålet med den frivillige ordning er 

at effektivisere og overskueliggøre processen for aftagernes tilbagebetalingskrav ved at gøre 

tilbagebetalingsprocessen enklere.271 Denne forenklede model er kun en mulighed for aftageren.  
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 Danfoss-styresignal, 2015, afsnit 3.1.2.2. 

264
 Forrentningen fremgår af afsnit 13.1.4. 
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 Danfoss-styresignal, 2015, afsnit 3.1.2.1. 
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 Danfoss-styresignal, 2015, afsnit 3.1.2.3. 
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 Danfoss-styresignal, 2015, afsnit 3.1.2.3 og ATP-styresignal, 2015, s. 10, Krav rejst af efterfølgende 

omsætningsled/aftagere: Klageadgang. 
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 Lauritzen, 2016, s. 3. 
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af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService, 3/7-17 (Udkast til styresignal med forenklet model, 

2017). 
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 SKM2019.145.SKTST, Styresignal, Forenklet valgfri model for behandling af krav om tilbagebetaling som følge 

af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService, 8/3-19 (Styresignal med forenklet model, 2019), 

afsnit 3. 
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Udkastet til styresignalet var bl.a. i høring hos Dansk Erhverv og FSR - danske revisorer272. Det 

fremgik af Dansk Erhvervs høringssvar, at den praktiske del burde konkretiseres, herunder den 

afgiftspligtiges forventede arbejdsindsats.273 Skattestyrelsen har opfyldt dette ønske og konkretiseret 

den praktiske del med eksempler og uddybende bilagsmateriale for konsekvensberegninger i det 

endelige styresignal. Det endelige styresignal om den forenklede model blev offentliggjort den 8. 

marts 2019, og er et tillægsstyresignal til ATP-styresignalet. Styresignalet beskriver elementerne i 

den forenklede model. Derudover angiver styresignalet, hvilke parter tilbagebetalingsmodellen 

vedrører.274 Vælger aftageren ikke at anvende den forenklede model, vil Skattestyrelsen behandle 

tilbagebetalingskravet efter de generelle retningslinjer, der fremgår af Danfoss-styresignalet.275 

Samtidig med styresignalet om den forenklede model blev styresignalet Forvaltning af 

investeringsforeninger276 offentliggjort. Styresignalet klargør definitionen af begrebet forvaltning af 

en investeringsforening i momsmæssig forstand. Det er fortolkningen af dette begreb, som var 

grundlaget for tilbagebetalingskravet i ATP-sagen. Ifølge Skattestyrelsen er der tale om en 

præcisering og ikke en udvidelse af begrebet.277 Styresignalet er udarbejdet for at præcisere, hvilke 

forvaltningsydelser ifm. ATP-sagen, som Skattestyrelsen anser som momsfritaget, jf. ML § 13, stk. 

1, nr. 11, litra f.278 Begrebsstyresignaler anvendes til at klargøre fortolkningsgrundlaget for årsagen 

til tilbagebetalingskravet samt af hensyn til at klarlægge den fremadrettede retstilstand. Derudover 

kan sådanne styresignaler anvendes i efterfølgende praksis som definition af leverancer og 

dertilhørende momsfritagelser, så der ikke fortsat pålægges ulovlig moms. 

Styresignalet med den forenklede tilbagebetalingsmodel er baseret på tre betingelser, der skal være 

opfyldt, før aftageren kan anvende den forenklede model:279 

- Overvæltning: Der skal være sket fuldt ud og endelig overvæltning fra den afgiftspligtige til 

aftageren. 

- Fradrag for konsekvensændringer: Ved opgørelsen af tilbagebetalingskravet skal der 

foretages en reduktion af beløbet på baggrund af konsekvensændringer. 

- Forældelse: Tilbagebetalingskravet opfyldes kun i det omfang, det ikke er forældet efter den 

3-årige forældelsesfrist i forældelsesloven. 

                                                   

272
 Dansk Erhverv, 2017 og FSR – Danske revisorer, 2017. 

273
 Dansk Erhverv, 2017, s. 2. 

274
 Styresignalet med den forenklede model anvender begreberne ”aftager” og ”leverandør”, hvor denne afhandling 

anvender begreberne ”aftager” og ”afgiftspligtig”. Styresignal med forenklet model, 2019, afsnit 3. 
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 Styresignal med forenklet model, 2019, afsnit 1. 
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 SKM2019.142.SKTST, styresignal af 8. marts 2019, Forvaltning af investeringsforeninger – begrebet forvaltning 

i momsmæssig forstand – præcisering (Begrebstyresignal, 2019), afsnit 1. 
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 Begrebstyresignal, 2019, afsnit 2. 
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 Styresignal med forenklet model, 2019, afsnit 2 og Begrebsstyresignal, 2019, afsnit 4. 
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 Styresignal med forenklet model, 2019, afsnit 3. 



  Side 72 af 119 

13.3.1 Overvæltning 

Ifølge den første betingelse, skal der være sket fuldt ud og endelig overvæltning fra den 

afgiftspligtige til aftageren. Dette indebærer, at aftageren har bevisbyrden for at dokumentere 

overvæltningen, hvilket kan gøres via en erklæring fra den afgiftspligtige. Af styresignalet fremgår et 

eksempel på en erklæring, der kan benyttes som en vejledende skabelon. Hvis den afgiftspligtige 

ikke vil udstede en erklæring men derimod opretholde sit krav, så kan den forenklede model ikke 

anvendes. Yderligere skal overvæltningen være endelig, hvilket indebærer, at der ikke må være 

indgået en aftale mellem aftageren og den afgiftspligtige, der bevirker at aftageren kan rette krav 

mod den afgiftspligtige.280 

13.3.2 Fradrag for konsekvensændringer 

Den anden betingelse indebærer, at der ved opgørelsen af aftagerens tilbagebetalingskrav skal 

foretages en reduktion af beløbet på baggrund af konsekvensændringer, da der kun kan ske 

tilbagebetaling for et økonomisk lidt tab.281 Det vil sige, at de moms- og afgiftsmæssige 

konsekvenser for den afgiftspligtige leverandør, fradrages i aftagerens tilbagebetalingskrav. Det skal 

påpeges, at der kun foretages en beregningsmæssig opgørelse, hvilket indebærer, at den 

afgiftspligtiges moms- og afgiftstilsvar ikke skal efterreguleres. Det er konsekvensændringerne for 

den periode, som aftagerens tilbagebetalingskrav vedrører, som er omfattet. 

Konsekvensændringerne kan beregnes ud fra tre forskellige metoder. Udgangspunktet er, at 

konsekvensændringerne beregnes ved at fradrage den afgiftspligtiges besparelser i salgsmomsen for 

de momsfritagne ydelser. Her er det aftageren, der opgør tilbagebetalingskravet ud fra beregninger, 

som den afgiftspligtige stiller til rådighed.282 Dette kan være et omfattende arbejde.283 Derudover er 

der to forenklede beregningsmetoder, hvor enten den afgiftspligtige eller Skattestyrelsen foretager en 

skønsmæssig beregning.284 Disse er betinget af, at metoderne ikke vil give en misvisende beregning 

af konsekvensændringer ud fra Skattestyrelsens vurdering.285 Udkastet til styresignalet indeholdt ikke 

forskellige beregningsmetoder. I forbindelse med at udkastet var i høring blev det bemærket af 

Dansk Erhverv, at den praktiske del ikke var tydelig.286 Skattestyrelsen har fulgt op på høringssvaret 
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 Styresignal med forenklet model, 2019, afsnit 3.2 og Danfoss-styresignal, 2015, afsnit 3.1.2. 
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 Styresignal med forenklet model, 2019, afsnit 3.3 og Danfoss-styresignal, 2015, afsnit 3.1.2.2. 
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 Styresignal om forenklet model, 2019, afsnit. 3.3. 

283
 FSR – Danske revisorer, 2017, s. 2. 
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 Styresignal om forenklet model, 2019, bilag 1 – Forenklet beregningsmodel 1 og Forenklet beregningsmetode 2. 
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 Styresignal om forenklet model, 2019, afsnit 3.3. 

286
 Dansk Erhverv, 2017, s. 2. 
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og i det endelige styresignal bl.a. udarbejdet en detaljeret beskrivelse af beregningsmetoderne for 

konsekvensændringer, som fremgår af bilaget til styresignalet.287 

13.3.3 Frister og indsendelse 

Aftagerens tilbagebetalingskrav følger de generelle forældelsesfrister i forældelsesloven.288 

Tilbagebetalingskravet opfyldes derved kun i det omfang, det ligger inden for den 3-årige 

forældelsesfrist, jf. FL § 3, stk. 1. Forfaldstidspunktet er 3 år efter, at aftageren har betalt afgiften til 

den afgiftspligtige.289 

Hvis en aftager ønsker at benytte den forenklede tilbagebetalingsmodel, skal anmodningen sendes til 

Skattestyrelsen senest 6 måneder efter offentliggørelse af styresignalet, der beskriver den forenklede 

metode, dvs. inden den 8. september 2019.290 I udkastet til styresignalet var reaktionsfristen på 3 

måneder.291 Ifølge FSRs høringssvar er dette ikke nok til at udarbejde den beløbsmæssige opgørelse 

af kravet, som skal medsendes i anmodningen.292 Denne kritik er ikke længere aktuel, da den 

endelige reaktionsfrist er 6 måneder. 

Fristforløbet ved den forenklede model for aftagerens tilbagebetalingskrav på baggrund af den 

konkrete ATP-sag er illustreret i nedenstående figur 11: 

Figur 11: Fristforløb vedrørende ATP-sagen – Aftageren 

 

 

 

 

Anmodning om tilbagebetaling kan ske digitalt eller skriftligt, og erklæringen fra den afgiftspligtige 

vedrørende overvæltningen skal medsendes. Beregningen af konsekvensreguleringen behøver ikke at 

foreligge ved anmodningen eller indenfor 6-måneders-fristen. Beregningerne kan foretages 

efterfølgende.293 
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 Styresignal om forenklet model, 2019, afsnit 3.3. 
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 Styresignal om forenklet model, 2019, afsnit 3.4. 

289
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 Styresignal med forenklet model, 2019, afsnit 4. 

291
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 Styresignal om forenklet model, 2019, afsnit 5. 
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13.3.4 Retsvirkninger 

Udkastet til styresignalet beskrev ikke retsvirkningerne som følge af aftagerens valg af den 

forenklede proces. Dansk Erhverv påpegede i høringsprocessen, at styresignalet ikke var fuldt 

transparent, da de konkrete retsvirkninger for virksomhedernes til- eller fravalg af modellen, ikke 

fremgik konkret af styresignalet.294 Skattestyrelsen har reageret på denne kritik og inddraget 

retsvirkningerne ved anvendelse af den forenklede model i det endelige styresignal. 

Selvom aftageren vælger den forenklede tilbagebetalingsmodel, så bliver aftageren ikke afskåret fra 

at prøve spørgsmålet vedrørende fradrag for konsekvensændringerne ved domstolene inden for 3-års 

fristen. Det vil sige, at aftageren eks. ved domstolene kan få prøvet den beløbsmæssige størrelse for 

de konsekvensændringer, som skal fradrages i opgørelsen af tilbagebetalingsbeløbet.295 Aftageren 

kan ikke administrativt påklage Skattestyrelsens stillingtagen vedrørende det civilretlige 

tilbagebetalingskrav, men aftageren kan indbringe spørgsmålet for domstolene.296 

Selvom den forenklede model vedrører aftagerens krav, har modellen betydning for den 

afgiftspligtige. Da modellen forudsætter fuldt ud og endelig overvæltning samt dokumentation heraf, 

bliver den afgiftspligtige afskåret fra at gøre et tilbagebetalingskrav gældende over for 

Skattestyrelsen.  Derudover foretages der ikke en efterregulering i den afgiftspligtiges moms- og 

afgiftstilsvar, da beregningerne af konsekvensændringerne blot anvendes ved opgørelsen af 

aftagerens tilbagebetalingskrav. Endelig betragtes transport af tilbagebetalingskravet mellem den 

afgiftspligtige og aftageren som bortfaldet.297 

13.4 Sammenfatning 

Tilbagebetalingsprocessen håndteres i dag primært efter retningslinjer fastsat i den administrative 

praksis. Den administrative praksis håndterer tilbagebetalingskravet på flere forskellige måder. Disse 

fremgår af nedenstående figur 12 med illustrationerne af de enkelte metoder.  

Sammenfatning af indholdet i de enkelte metoder fremgår af figuren på næste side. 
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 Styresignal om forenklet model, 2019, afsnit 3.1. 
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 Styresignal om forenklet model, 2019, afsnit 6. 
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Figur 12: Danske tilbagebetalingsmetoder 

 

Metode 1: Parallelle topartsforhold 

 

 

 

Metode 2: Forenklet proces for den afgiftspligtige 

 

 

 

Metode 3: Forenklet proces for aftageren 

 

 

 

Metode 4: Proces ved indgået aftale 

 

 

 

Tilbagebetalingskravet håndteres som udgangspunkt ved, at både den afgiftspligtige og aftageren kan 

rejse et krav over for Skattestyrelsen efter, hvem der har båret den økonomiske byrde ved den 

ulovlige opkrævning. Modellen medfører derved, at der kan opnås to parallelle 

tilbagebetalingsprocesser; mellem den afgiftspligtige og Skattestyrelsen samt mellem aftageren og 

Skattestyrelsen. Idet kravene behandles separat, kan der opstå en risiko for dobbeltudbetaling fra 

Skattestyrelsen. Den afgiftspligtige og aftageren må anses som i en sammenlignelig situation, men er 

dog ikke underlagt de samme muligheder for forældelse. Aftageren er normalt afhængig af den 

afgiftspligtige i forbindelse med opgørelsen af tilbagebetalingskravet, idet tilbagebetalingsbeløbet 

påvirkes af den afgiftspligtiges fradrag. 

Den afgiftspligtige kan vælge at tilbagesøge ved hjælp af en forenklet proces for 

tilbagebetalingskrav, der maksimalt vedrører et krav på 500.000 kr. Den afgiftspligtiges tilvalg af 

den forenklede proces har ingen betydning for aftageren, der skal opfylde de samme krav ifm. sin 

anmodning om tilbagebetaling. Metoden vil være bindende for både den afgiftspligtige og 

Skattestyrelsen. Da det antages, at der ikke er sket overvæltning for de første 25.000 kr., er der risiko 



  Side 76 af 119 

for, at der sker dobbeltudbetaling for dette beløb. Dette følger af, at der kan være sket fuld 

overvæltning, og at aftageren derfor også har ret til tilbagebetaling af dette beløb. 

Aftageren kan også vælge en forenklet proces, hvorved der opnås en lettere opfyldelse af 

dokumentationskravene for aftageren. Dette sker ved, at den afgiftspligtige afgiver en erklæring om, 

at der er sket fuldkommen overvæltning af den ulovlige opkrævning. Derved afskærer den 

afgiftspligtige sig fra at gøre et tilbagebetalingskrav gældende. 

Hvis den afgiftspligtige og aftageren har indgået en aftale, hvorefter den afgiftspligtige skal 

viderebetale beløbet til aftageren, kan Skattestyrelsen udbetale hele beløbet til den afgiftspligtige, 

som herefter kan betale beløbet videre til aftageren. 

  



  Side 77 af 119 

14. Analyse og vurdering af hensyn 

Af nedenstående kapitel fremgår en analyse af de hensyn, som afhandlingen anser for væsentlige ved 

udarbejdelse af styresignalerne. Afvejningen af forskellige hensyn er vigtig, da de inddrages i 

national retsanvendelse.298 Det er ikke de enkelte hensyn, men hensynsafvejningen, der har 

betydning for de efterfølgende afgørelser og dermed den administrative praksis. 

14.1 Retssikkerhed 

Styresignalerne er bindende tjenestebefalinger. Ifølge Skatteforvaltningen fastlægger Den juridiske 

vejledning og styresignaler gældende praksis, hvilket betyder, at borgere og virksomheder kan støtte 

ret herpå, medmindre den beskrevne praksis er i modstrid med retskilder med en højere 

retskildeværdi.299 Dette øger retssikkerheden, da det giver borgerne og virksomhederne en 

retsbeskyttelse. 

Den administrative praksis henviser til genoptagelsesreglerne i skatteforvaltningsloven og de 

almindelige forældelsesfrister i forældelsesloven.300 Forældelsesfrister er egnede til at sikre 

retssikkerheden. 

Danfoss-styresignalet fastlægger generelle regler for tilbagebetalingsprocessen af beløb, hvor 

opkrævningen har været i strid med EU-retten. Den afgiftspligtiges og aftagerens krav mod 

Skattestyrelsen fremgår af de fastlagte retningslinjer i styresignalet.301 Sådanne rammer er med til at 

fremme forudsigeligheden. Retningslinjerne tager dog ikke stilling til eks. hvilket led i 

omsætningskæden der har adgang til at rejse et krav, til hvem kravet skal rettes imod og hvordan 

forholdet til overvæltning håndteres samt dokumentationskravene. Disse bliver fastsat i ”ad-hoc”-

styresignaler på baggrund af konkrete sagsbehandlinger. Dette er et af FSRs kritikpunkter for den 

administrative praksis.302 

Det kan være problematisk, at de afgiftspligtiges og aftagernes retsstilling først bliver endelig 

klarlagt i styresignaler efter konkrete domstolssager, da det kan være svært for parterne at forudsige 

deres retsstilling på forhånd. Det er desuden stridende med legalitetsprincippet, som forvaltningen er 

underlagt. I takt med at der kommer flere styresignaler med enslydende proces for tilbagebetalingen, 

kan det være med til at øge forudsigeligheden. De berørte parter i en konkret sag, skal dog stadig 
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 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 52. 
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 Styresignal og styresignaler, 2018, DJV, Indledning og afsnit 5.2.2.4. 
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301
 Danfoss-styresignal, 2015, afsnit 1. 
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 FSR – Danske revisorer, 2017, s. 1 og 3. 
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afvente retningslinjerne efter den konkrete sag, inden de endeligt kan fastlægge deres krav over for 

Skattestyrelsen. 

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at de generelle retningslinjer for retsstillingen i den 

administrative praksis ikke er tilstrækkeligt forudsigelige, klare og præcise, til at opfylde 

retssikkerhedsprincippet. 

14.2 Ækvivalensprincippet og ligebehandlingsprincippet 

Ifølge ækvivalensprincippet skal tilbagebetalingsprocessen af et nationalt krav være mindst lige så 

gunstig som i en tilsvarende situation, hvor kravet anlægges af en part fra en anden medlemsstat. 

Tilbagebetalingsprocessen for afgiftspligtige og aftagere med virksomhed i andre medlemsstater 

behandles ikke mindre gunstigt end en tilsvarende national situation, da de administrative 

retningslinjer ikke skelner mellem parternes hjemsted i tilbagebetalingsprocessen. 

Derudover skal tilbagebetalingsprocessen for aftageren og den afgiftspligtige behandles ens, idet 

disse situationer anses som sammenlignelige.303 Den proceduremæssige behandling af de to 

tilbagebetalingskrav er dog ikke ens, idet den afgiftspligtiges krav behandles efter 

skatteforvaltningsloven, og aftagerens krav behandles efter forældelsesloven. Forskellen medfører, at 

tilbagebetalingsprocessen for aftageren er mindre gunstig end tilbagebetalingsprocessen for den 

afgiftspligtige grundet forskellen på frist- og forældelsesreglerne på henholdsvis 3 og 10 år. En 

forskel på den tidsmæssige mulighed for at opnå tilbagebetaling eller de bevismæssige krav hertil for 

den afgiftspligtige og aftageren, må anses som stridende mod ligebehandlingsprincippet som følge 

af, at der er tale om sammenlignelige situationer. 

Ud fra ovenstående vurderes det, at de danske administrative retningslinjer er i overensstemmelse 

med ækvivalensprincippet. Den administrative praksis er dog ikke i overensstemmelse med 

ligebehandlingsprincippet, som er et centralt princip i forvaltningsretten. 

14.3 Effektivitetsprincippet og statens provenu 

Efter Skatteministeriets opfattelse lever styresignalerne op til effektivitetsprincippet, da de 

fastlægger, hvornår den afgiftspligtige og aftageren kan rejse et krav om tilbagebetaling af ulovligt 

opkrævet moms direkte over for Skattestyrelsen.304 
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 Antagelsen er pba vurderingen om sammenlignelige situationer i afsnit 9.2 
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 Lauritzen, 2016, s. 3. 

 



  Side 79 af 119 

Tilbagesøgningsmodellen i styresignalerne giver alle aktører i omsætningskæden mulighed for at 

anmode om opfyldelse af tilbagebetalingskravet hos staten. Især de forenklede modeller er med til at 

gøre tilbagebetalingsprocessen mere simpel for virksomhederne, så det er nemmere for 

virksomhederne at udøve deres rettigheder i henhold til fællesskabsretten. Dette modvirker, at 

tilbagebetalingsprocessen bliver praktisk umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig. Styresignalerne i 

den danske administrative praksis opfylder hermed effektivitetsprincippet som formuleret i Danfoss-

sagen, da både den afgiftspligtige og aftageren kan rette sine krav direkte mod Skattestyrelsen. 

Der er forskel på forældelsesperioderne, som den afgiftspligtige og aftageren er underlagt. Dette er i 

modstrid med ligebehandlingsprincippet som nævnt i ovenstående afsnit. Det bør tilsvarende 

overvejes, om en sådan forskel også vil være i modstrid med effektivitetsprincippet, idet aftagerens 

mulighed for tilbagesøgning kun opretholdes i 3 år. Efterfølgende kan aftageren derved ikke opnå 

EU-rettens effektive virkning. EU-Domstolen har dog taget stilling til forældelsesfristerne, hvor en 

3-årig forældelsesperiode blev anset som tilstrækkelig. Den 3-årige forældelsesfrist for aftageren kan 

derved ikke anses som modstridende med effektivitetsprincippet, jf. Barth305, prm. 28. 

Styresignalerne tager desuden højde for hensynet til statens provenu ved risikoen for 

overkompensation og dobbeltudbetalinger. Hensynet til statens nettostilling skal generelt vægtes 

mindre end effektivitetsprincippet.306 Konsekvensændringerne i opgørelsen anvendes til at fastlægge 

et korrekt tilbagebetalingsbeløb men er ikke med til at gøre processen uforholdsmæssig vanskelig. 

Derfor anses hensynet til statens provenu i denne kontekst ikke at stride mod effektivitetsprincippet. 

Hvis man udelukkende ser på provenuhensynet, kan det synes uholdbart, at det fulde ulovligt 

opkrævede beløb skal tilbagebetales uden, at der tages højde for sparede afgifter.307 Ved 

tilbagebetaling af ulovligt opkrævet moms, fremgår det imidlertid af EU-retspraksis, at hensynet til 

en medlemsstats provenu ingen retlig betydning har, da staten ikke kan kræve at blive stillet i en 

nettosituation, jf. Lady & Kid, prm. 22. Dette hænger sammen med, at virksomhederne har ageret ud 

fra den administrative praksis, og det er staten som bærer den økonomiske risiko for en ulovlig 
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 C-542/08 Barth – Domsresumé. 

Dommen handler om en universitetsprofessor, der opnåede østrigsk statsborgerskab ved udnævnelsen som professor 

på et universitet i Østrig. I denne forbindelse blev professoren omfattet af muligheden for at opnå et 

anciennitetstillæg. Anciennitetsperioden medregnede dog ikke den periode, hvor professoren havde været ansat i 

Tyskland. Denne opgørelsesmetode blev efterfølgende ændret, idet den blev anset som EU-stridig.  Professoren 

påklagede, at opgørelsen af anciennitetstillægget var underlagt en forældelsesfrist på 3 år. EU-Domstolen 

anerkendte tidsfrister af retssikkerhedsmæssige hensyn og udtalte, at en 3-årig forældelsesfrist, som kan forlænges 

med 9 måneder, ikke er i strid med effektivitetsprincippet. 
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praksis. Dansk praksis tager højde for overkompensation ved at reducere opgørelsen af 

tilbagebetalingskravet med konsekvensændringer. 

Derudover indebærer modellen, at det er Skattestyrelsen, som bærer den administrative byrde, 

hvilket medfører et øget ressourceforbrug som konsekvens af, at flere aktører kan anmode om 

tilbagebetaling direkte til myndigheden. Da både den afgiftspligtige og aftageren kan anmode om 

tilbagebetaling, kan parallelle sager principielt medføre risiko for dobbeltudbetaling.308 Hermed 

kræves der ressourcer til kontrol af, at der ikke sker dobbeltudbetaling. Det øgede ressourceforbrug 

vil belaste statens provenu. Der kan dog ikke tages hensyn til statens merudgift, hvis dette er i 

modstrid med effektivitetsprincippet. 

Som følge af ovenstående må det vurderes, at den danske administrative praksis opfylder 

effektivitetsprincippet og effektivitetsprincippet højere end hensynet til statens provenu. 

14.4 Sammenfatning 

De generelle retningslinjer i den administrative praksis er ikke tilstrækkeligt klare og præcise til, at 

den afgiftspligtige og aftageren kan forudsige deres retsstilling, hvilket ikke er i overensstemmelse 

med retssikkerhedsprincippet. Den administrative praksis er i overensstemmelse med 

ækvivalensprincippet, men opfylder ikke ligebehandlingsprincippet grundet forskellen i 

forældelsesfristerne. Den danske tilbagebetalingsproces opfylder effektivitetsprincippet, idet både 

den afgiftspligtige og aftageren kan rette deres krav direkte mod Skattestyrelsen, og dermed er 

processen ikke praktisk umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig. Dette går dog ud over statens 

provenu, da processen medfører øget ressourceforbrug hos Skattestyrelsen. 
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15. Afventende lovgivningsinitiativ 

Den administrative praksis har givet anledning til politiske overvejelser om et lovgivningsinitiativ. 

Vestre Landsret har i Danfoss-sagen påpeget behovet for danske lovregler, hvor proceduren for 

tilbagebetaling af ulovlig opkrævning fastlægges.309 Erhvervsrådgivere har foreslået gennemførelse 

af lovgivning, som sikrer symmetri mellem frist- og forældelsesreglerne for den afgiftspligtiges og 

aftagerens tilbagebetalingskrav mod Skattestyrelsen310 Et sådant lovgivningsinitiativ, hvor der opnås 

symmetri ift. frist- og forældelsesreglerne for den afgiftspligtiges og aftagerens tilbagebetalingskrav 

mod staten, vil i højere grad kunne opfylde ligebehandlingsprincippet. 

Skatteministeriet har overvejet, hvordan et muligt lovtiltag kan udformes. På baggrund af Danfoss-

sagen fra 2014 har der været efterspurgt et lovgivningsinitiativ, hvor aftagerens 

tilbagesøgningsmulighed for ulovligt opkrævet moms hos staten ligestilles med den afgiftspligtiges 

mulighed for opfyldelse af tilbagebetalingskravet.311 Et lovinitiativ kan sætte rammerne for den 

processuelle behandling af tilbagebetalingen, hvilket vil være med til at øge retssikkerheden. Det er 

efter den nuværende Skatteministers opfattelse kompliceret at tilgodese behovet for opfyldelse af 

effektivitetskravet fra EU og hensynet til ikke at øge virksomhedernes administrative byrde samt 

sikre undgåelse af dobbeltudbetaling og overkompensation til virksomhederne.312 Derfor er 

retstilstanden indtil videre, at et lovtiltag udskydes. Skatteministeriet vil dog ” følge området tæt og 

lade erfaringerne fra SKATs individuelle behandling af anmodningerne i ovennævnte 

tilbagebetalingssager indgå i overvejelserne om et evt. lovinitiativ på området, som kan sætte de 

processuelle rammer for behandlingen af tilbagebetalingssager.”313 

Derudover fremgår det af FSR’s høringssvar på et styresignal fra 2017, at der forsat mangler generel 

lovgivning for tilbagebetalingsprocessen af ulovligt opkrævet moms. FSR påpeger, at der efter deres 

opfattelse er ”tale om så komplekse – og generelle - problemstillinger, at der er behov for en egentlig 

”tilbagebetalingslov” fremfor et styresignal”.314 FSR mener, at der bør være en gennemarbejdet 

lovgivning, hvor de processuelle rammer og betingelserne for tilbagebetalingskravet er fastlagt. FSR 

opfordrer ministeriet til ”at der udstedes generelle retningslinjer for håndtering af 

tilbagesøgningskrav, således at dette ikke overlades til den konkrete sagsbehandling.”315 En effektiv 
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  Side 82 af 119 

tilbagebetalingsproces med harmoniserede regler for den afgiftspligtiges og aftagerens 

tilbagebetalingskrav vil kunne opfylde hensynet til både de administrative ressourcer og 

effektivitetsprincippet.316 

Der er forsat ikke vedtagne lovbestemmelser, som fastlægger tilbagebetalingsprocessen. Et lovtiltag 

på området fremgår heller ikke af lovprogrammet for finansåret 2018/2019.317 Det fremgår af 

ovenstående, at Skatteministeriet vil følge området tæt og drage erfaring fra den administrative 

praksis ift. udarbejdelse af et lovinitiativ. Skattestyrelsens styresignal om den forenklede proces fra 

marts 2019 bærer præg af at være gennemarbejdet, da den indeholder betingelserne, efterfølgende 

retsvirkninger og eksempler på anvendelse af den forenklede model for aftagerens krav. Erfaringerne 

fra dette og andre styresignaler kan indgå i de retspolitiske overvejelser. 
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16. Komparativ analyse 

Da medlemslandenes momsregler er harmoniserede, og de derfor vil opleve de samme 

problemstillinger, er det nærtliggende at antage, at problematikken vedrørende 

tilbagebetalingsprocessen også er forsøgt løst i de øvrige medlemsstater.318 Som nævnt indeholder 

momssystemdirektivet ikke bestemmelser, som behandler tilbagebetalingsprocessen af ulovligt 

opkrævet moms. Håndteringen af den ulovlige opkrævning er op til de nationale retssystemer, som 

sørger for passende retsmidler til håndhævelse af EU-retten.319 

I dette kapitel foretages en analytisk komparativ analyse. Formålet med analysen er at kunne 

sammenligne, hvilke fremgangsmåder Danmark og en anden EU-medlemsstat har anvendt for at løse 

den samme juridiske problemstilling vedrørende tilbagebetalingsprocessen.320 Fordelen ved at 

sammenligne forskellige afprøvede løsninger er, at man kan sammenligne virkningerne, og 

herigennem finde så optimal en løsning som muligt.321 

Først foretages en statisk analyse af det valgte retssystems håndtering af tilbagebetalingsprocessen ud 

fra et mikro-perspektiv. Med dette menes, at der foretages en konkret analyse af 

tilbagebetalingsprocessen fremfor en komparativ analyse af retssystemerne.322 Efterfølgende 

sammenlignes den udenlandske løsning med den danske. Yderligere inddrages den komparative 

analyse i afhandlingens retspolitiske kapitel som inspirationskilde med henblik på fastlæggelse af 

den mest hensigtsmæssige løsning. 

16.1 Svensk ret – Nordisk familie og EU-medlemsstat 

Flere EU-medlemsstater anvender en tilbagebetalingsmodel, der adskiller sig fra den danske, 

herunder bl.a. Italien og Sverige. Det svenske retssystem er valgt, da dette, ligesom det danske, er 

med i den nordiske retsfamilie. Retssystemerne har et nært slægtskab.323 De beslægtede retssystemer 

bygger på de samme grundlæggende kriterier ift. historisk fællesskab, retskildernes indbyrdes 

forhold, politiske ideologier og religion.324 Den beslægtede økonomi og sociale struktur i Danmark 

og Sverige medfører en formodning om ”lighed i resultat”.325 
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I Sverige har retsstillingen for tilbagebetalingsprocessen været uklar, hvilket fremgår af forskellige 

resultater fra civilretlige sager ved domstolene.326 Dermed har Sverige, ligesom Danmark, skullet 

finde en entydig løsning på tilbagebetalingsprocessen for ulovligt opkrævet moms. På baggrund af 

den uklare retsstilling meddelte Skatterverket i marts 2015 i en sag om ulovlig moms på tryksager, at 

alle trykkerier ved anmodning kunne få tilbagebetalt deres krav fra staten.327 Retsstillingen for 

tilbagebetalingskravet er efterfølgende i december 2015 blevet klargjort i Högsta Domstolens Beslut, 

som er en dom fra den svenske højesteret.328 Håndteringen af tilbagebetalingsprocessen fremgår af 

den svenske administrative praksis, herunder Skatteverkets ställningstaganden om retsstilling efter 

højesteretsdommen. Dette er tilsvarende de danske styresignaler. 

16.2 Svensk håndtering af tilbagebetalingsprocessen 

Analysen af den svenske tilbagebetalingsproces tager udgangspunkt i en konkret ställningstaganden. 

Den svenske ställningstaganden er udarbejdet på baggrund af den svenske Högsta Domstolens Beslut 

om trykkerivirksomheder, der bygger på nyfortolkning af momslovgivningen som følge af EU-

Domstolens Graphic Procédé-dom329. Konsekvensændringerne af fortolkningen medførte en 

reduktion af momssatsen, hvilket resulterede i en forpligtelse for Skatteverket og medførte 

                                                                                                                                                                    

325
 Ved retssammenligning undersøges det, hvordan det retlige problem er løst i forskellige retssystemer. Hermed er 

det problemet og ikke retsreglen eller retsprincippet der er centralt. Derfor har en komparativ analyse fokus på 

funktionen af retsreglen eller retsprincippet. Den funktionelle metode er baseret på antagelsen om, at domstole ofte 

vil komme frem til samme resultat, hvis landene har lignende økonomi og social kultur. Dermed en formodning om 

”lighed i resultatet”. Evald, Juridisk teori, metode og videnskab, 2016, s. 178. 
326

 Skatteverket. Dnr. 132 15867-16/111, Skatteverkets fortsatta handläggning i tryckerimomsärendena efter Högsta 

Domstolens beslut i mål nr Ö 2708-15, 15/1-16 (Skatteverkets ställningstaganden, 2016), afsnit 2. 
327

 Skatteverket ställningstaganden, 2016. 

 
328

 Ö 2708-15, Mediarummet – Domsresumé. 

Som følge af EU-Domstolens præcisering af vare- og tjenesteydelsesbegrebet i Graphic Procédé-dommen, 

ændrerede det svenske Skatteverket også definitionen i svensk praksis. Herefter skulle trykkeriers leverancer 

pålægges 6 pct. i moms fremfor de tidligere pålagte 25 pct.. Skatteverket foretog tilbagebetaling til den 

afgiftspligtige, Mediarummet. Herefter pålagde Skatteverket aftageren at indbetale differencen mellem 

momssatserne. Aftageren anlagde et krav mod den afgiftspligtige, svarede til det ulovligt opkrævede beløb 

(differencen) pga condictio indebiti. Domstolen udtalte, at betalingsmodtageren under visse forudsætninger får lov 

til at beholde det uberettigede opkrævede beløb, heriblandt hvis der foreligger god tro hos modtageren. Det er dog 

modtageren, der har bevisbyrden herfor. Dette fandtes ikke opfyldt, og den afgiftspligtige skulle tilbagebetale til 

aftagerne efter princippet om condictio indebiti. 

 
329

 C-88/09, Graphic Procédé – Domsresumé. 

Dommen handler om Graphic Procédé, som er en kopieringsvirksomhed. Virksomheden havde tidligere behandlet 

sine transaktioner som tjenesteydelser og havde pålagt momssatsen herefter. Skattemyndighederne mente dog, at der 

havde været tale om salg af varer og havde derfor foretaget en ekstraopkrævning. Graphic Procédé mente ikke, at 

der er krav på en ekstra opkrævning. Den nationale domstol forelagde et præjudicielt spørgsmål vedrørende 

fortolkningen af, hvorvidt kopieringsvirksomhed skulle anses som varer eller tjenesteydelser. Domstolen definerede 

begreberne nærmere og fastlagde, at kopieringsvirksomhed i sig selv måtte anses som en vare medmindre andre 

elementer som tidsforbruget på f.eks. vejledning er af en omfattende karakter. 
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tilbagebetalingskrav for de berørte afgiftspligtige og disses aftagere. Den svenske ställningstaganden 

indeholder Skatteverkets fortolkning af dommen, opfattelse af gældende ret samt fastlagte håndtering 

af tilbagebetalingsprocessen.330 Ställningstaganden omhandler primært behandlingen af aftagerens 

krav, da det er opfyldelse af dette krav, der har været størst usikkerhed om i praksis. Analysen af 

vejledningen foretages med henblik på at udlede de generelle regler for den svenske model. 

16.2.1 Retsstilling 

Retstillingen vedrørende tilbagebetalingskravet blev klargjort i Mediarummet-dommen. Den svenske 

Högsta Domstol har vurderet, at tilbagebetalingskravets karakteristika omfattes af læren om 

condictio indebiti, jf. Mediarummet, pkt. 24. For denne type krav er det afgørende, om betalingen er 

sket uden retsgrundlag. Årsagen til den ulovlige opkrævning er sekundær, jf. Mediarummet, pkt. 10. 

I henhold til uberettiget berigelse bør aftalen mellem parterne derfor ifølge Högsta Domstolen 

justeres efter ”avtalslagen” § 36331, så den afgiftspligtige tilbagebetaler det ulovligt opkrævede beløb, 

som aftageren har betalt til den afgiftspligtige, jf. Mediarummet, pkt. 7. Da afgørelsen vedrører et 

generelt princip om condictio indebiti og ikke individuelle betingelser som ved et erstatningskrav, 

tillægger Skatteverket afgørelsen præcedens, hvorved afgørelsen har betydning for alle sager 

vedrørende trykkerier og efterfølgende administrativ praksis.332 

Følgende fremgår af dommens afgørelse: ”Betalningen har skett utan rättsgrund och ska därför gå 

åter, ifall inte läran om condictio indebiti föranleder annat.”333 Udgangspunktet er derved, at 

aftageren kan opnå fuldbyrdelse af et civilt krav ved henvendelse til den afgiftspligtige. 

Undtagelsesvis kan kravet opfyldes af ved Skatteverket, hvis visse betingelser er opfyldt. 

Ifølge Skatteverket er tilbagebetalingskravet relateret til reciprocitetsprincipen334, der er et generelt 

princip for momsretten.335  Princippet indebærer, at den udgående moms fra den afgiftspligtige skal 

                                                   

330
 Skatteverkets ställningstaganden, 2016, afsnit 2. 

331
 SFS 1915:218 Lag om avtal och andra rättshandlinger på förmögenhetsrättens område af 18/8-18. Avtalslagen § 

36 er tilsvarende den danske generalklausul i aftalelovens § 36: ”En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller 

delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder 

andre retshandler. Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens 

indhold og senere indtrufne omstændigheder.” 
332

 Svensk ställningstaganden, afsnit 3. 
333

 Mediarummet, pkt. 21, anden linje. 
334

 Reciprocitetsprincipen: ”För att mervärdesskatten inte ska bli en kostnad för den skattskyldige ska det vara 

reciprocitet mellan säljarens utgående skatt och köparens ingående skatt på en 

transaktion. Reciprocitetsprincipen innebär dels att den utgående skatten för en säljare ska korrespondera med den 

ingående skatten för en köpare, dels att rätten till avdrag för ingående skatt inträder samtidigt som den utgående 

skatten blir möjlig att utkräva.” Skatterverket, Rättsprinciper, 2019. 
335

 Skatteverkets ställningstaganden, 2016, afsnit 2. 
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være det samme som den indgående moms for aftageren. Derudover skal fradragsretten for den 

afgiftspligtiges salgsmoms kunne opnås samtidig med aftagerens købsmoms.336 

Tilbagebetalingen fra den afgiftspligtige til aftageren skal grundet reciprocitetsprincipen som 

udgangspunkt være det tilsvarende beløb som tilbagebetalingen fra Skatteverket til den 

afgiftspligtige. I forbindelse med den ulovlige opkrævning af moms for trykkerivirksomhederne i den 

konkrete sag, skulle der ske en tilbagebetaling på 19 pct. svarende til differencen mellem den 

opkrævede moms på 25 pct. og den korrekte momssats i den givne situation på 6 pct.337 

Endvidere fremgår det, at en opfyldelse af tilbagebetalingskravet som udgangspunkt ikke vil medføre 

en uberettiget berigelse. Ifølge den svenske Högsta forvaltningsdomstolen har den afgiftspligtige 

som udgangspunkt ikke en berettiget forventning om en bedre økonomisk situation grundet en 

difference mellem købs- og salgsmoms.338 Yderligere fremgår det, at det ikke må være omöjligt eller 

orimligt svårt, dvs. praktisk umuligt eller uforholdsmæssigt vanskelig, at opnå fuldbyrdelse.339  Det 

er specielt orimligt svårt kriteriet, som har betydning for håndteringen af tilbagebetalingskravet i 

svensk ret. 

16.2.2 Fuldbyrdelse gennem den afgiftspligtige 

Udgangspunktet i den svenske administrative proces er, Skatteverket udbetaler beløbet til den 

afgiftspligtige. Aftageren skal derefter aktivt inddrive beløbet fra den afgiftspligtige for at opnå 

fuldbyrdelse. Det betyder, at der er tale om en civilretlig tilbagebetalingsproces.340  

Processen for fuldbyrdelse fra den afgiftspligtige er illustreret i figur 13. 

  

                                                   

336
 Skatterverket, Rättsprinciper, 2019. 

337
 Skatteverkets ställningstaganden, 2016, afsnit 2. 

338
 Skatteverkets ställningstaganden, 2016, afsnit 3. 

339
 Skatteverkets ställningstaganden, 2016, afsnit 2. 

340
 Skatteverkets ställningstaganden, 2016, afsnit 1. 
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Figur 13: Fuldbyrdelse fra den afgiftspligtige 

 

 

 

 

I det tilfælde hvor den afgiftspligtige kan få fyldestgjort et tilbagebetalingskrav via Skatteverket, 

opnår aftageren tilsvarende et krav mod den afgiftspligtige.341 Det antages, at den afgiftspligtige får 

behandlet sit krav efter tilsvarende genoptagelsesbestemmelser, som fremgår af den danske 

forvaltningsret. 

Det er påkrævet, at aftageren aktivt foretager foranstaltninger for at opnå opfyldelse af 

tilbagebetalingskravet. Det må dog ikke være omöjligt eller orimligt svårt at få den ulovligt 

opkrævede moms tilbage.342 Hertil skal aftageren være bekendt med hvilke foranstaltninger, der er 

tilstrækkelige for at opnå fuldbyrdelse fra den afgiftspligtige.343 Ifølge Högsta forvaltningsdomstolen 

En skriftlig henvendelse samt efterfølgende påmindelse til den afgiftspligtige er eks. ikke 

tilstrækkeligt.344 

16.2.2.1 Frister 

Det er Skatteverkets opfattelse, at aftageren skal henvende sig til den afgiftspligtige allerede ved 

Skatteverkets vurdering af den afgiftspligtiges tilbagebetalingskrav. Såfremt aftageren ikke har gjort 

dette, skal vedkommende efterspørge tilbagebetalingen straks efter, den afgiftspligtige har opnået 

fyldestgørelse.345 

                                                   

341
 Strand, 2017 s. 152. 

342
 Skatteverkets ställningstaganden, 2016, afsnit 6. 

343
 Betingelserne behandles i afsnit 16.2.3.3. 

344
 Skatteverket ställningstaganden, 2006, afsnit 2. 

345
 Skatteverkets ställningstaganden, 2016, afsnit 6. 
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I ställningstaganden fremgår der ikke konkrete frister for rettidig anmodning. Hvis aftageren ikke 

reagerer straks, kan det have betydning for tilbagebetalingskravet. Den afgiftspligtige kan nemlig 

undtagelsesvis beholde det tilbagebetalte beløb fra Skatteverket, hvis vedkommende er i god tro om 

berettigelsen af beløbet samt har etableret sig efter dette, jf. Mediarummet, pkt. 12.346 Derfor skal 

aftager anmode om sit krav straks, da det kan have betydning for vurderingen af den afgiftspligtiges 

gode tro. 

Ifølge Skatteverket bør en frivillig tilbagebetaling være sket inden for en periode på 3 måneder. Hvis 

dette ikke er tilfældet bør aftageren havde indledt civilretligt søgsmål eller lignende.347 I forbindelse 

med en civil sag, er det den afgiftspligtige som bærer bevisbyrden for, at aftageren ikke har et 

tilbagebetalingskrav, jf. Mediarummet, pkt. 14. Aftageren skal bestræbe sig på at foretage 

foranstaltningerne så hurtigt som muligt.348 

16.2.2.2 Ekstinktion af aftagerens tilbagebetalingskrav 

Aftagerens tilbagebetalingskrav kan ekstingveres. Dette forudsætter, at den afgiftspligtige kan 

bevise, at denne har været i god tro om berettigelsen til at beholde det tilbagebetalte beløb. I 

godtrosbetragtningen kan almindelige fejl og tidsperioden fra tilbagebetalingen have betydning for 

vurderingen, jf. Mediarummet, pkt. 12. 

Tilbagebetalingen skal kompensere for en tilsvarende udgift. Derfor kan den afgiftspligtige ikke i 

god tro beholde det tilbagebetalte beløb, hvis vedkommende bliver overkompenseret og uberettiget 

beriget. I denne forbindelse har tid ikke betydning, da tidsperspektivet ikke kan styrke den 

afgiftspligtiges forventning om forbedret formueposition, jf. Mediarummet, pkt. 16-17. 

Udviklingen i aftagerens momsmæssige situation på baggrund af en underkendt praksis har ikke 

betydning for godtrosvurderingen af den afgiftspligtige, jf. Mediarummet, pkt. 20. 

Da det er den afgiftspligtige, som bærer bevisbyrden for, at aftageren ikke har et 

tilbagebetalingskrav, medfører dette en formodning for, at aftageren har et tilbagebetalingskrav. 

Derved er der i den svenske administrative praksis en formodning for, at der er sket overvæltning, 

hvilket er i strid med EU-retten, jf. Societé Comateb, prm. 25. 

16.2.2.3 Manglende betaling 

Hvis den afgiftspligtige er i tvivl om eller uenig i betalingspligten til aftageren, skal 

tilbagebetalingskravet behandles som en civil sag hos domstolene. Aftageren kan efterfølgende 
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 Ekstinktion grundet god tro fremgår af afhandlingens afsnit 16.2.2.2. 

347
 Skatteverkets ställningstaganden, 2016, afsnit 9. 
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anvende dommen som grundlag for fuldbyrdelse hos den afgiftspligtige. Hvis den afgiftspligtige 

accepterer forpligtelsen men ikke er i stand til at betale som følge af permanent betalingsstandsning, 

skal aftageren begære den afgiftspligtige konkurs, medmindre den afgiftspligtige af egen drift 

indleder insolvensprocedure. I forbindelse med konkurs er det vigtigt, at aftageren hurtigst muligt har 

foretaget ovenstående foranstaltninger samt anmeldt sit krav til konkursboet, ellers mistes kravet.349 

16.2.3 Fuldbyrdelse fra Skatteverket 

Hvis aftageren på trods af aktive foranstaltninger forsat mangler betaling fra den afgiftspligtige, kan 

aftageren anmode om at få sit krav opfyldt hos Skatteverket. Det er dog betinget af, at alle aftagerens 

øvrige retsmidler er udtømt og visse betingelser er opfyldt.350  

Processen for fuldbyrdelse fra Skatteverket er illustreret i nedenstående figur 14. 

Figur 14: Fuldbyrdelse fra Skatteverket 

 

 

 

 

16.2.3.1 Genoptagelse 

Udgangspunktet er, at aftageren kan henvende sig til den afgiftspligtige, for at opnå fuldbyrdelse af 

tilbagebetalingskravet. Skatteverkets opfattelse er, at tilbagebetalingsprocessen ikke er orimligt svårt. 

Den svenske Högsta forvaltningsdomstol har påpeget, at en manglende tilbagebetaling til aftageren 

vil medføre et ukorrekt momstilsvar, idet opkrævningen har medført en udgift for aftageren, og 

tilbagebetalingen da vil medføre en indtægt for den afgiftspligtige. Derfor skal aftageren have 

mulighed for fuldbyrdelse af sit krav. Hvis det er omöjligt eller orimligt svårt for aftageren at opnå 

                                                   

349
 Skatteverkets ställningstaganden, 2016, afsnit 6. 

350
 Skatteverkets ställningstaganden, 2016, afsnit 1. 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/24.html
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/24.html


  Side 90 af 119 

fuldbyrdelse fra den afgiftspligtige, skal Sverige som EU-medlemsstat tillade, at aftageren har et 

direkte krav mod Skatteverket.351 

Efter de generelle genoptagelsesbestemmelser, kan Skatteverket ikke genoptage sager, hvor der 

allerede foreligger en afgørelse fra Högsta forvaltningsdomstolen grundet domstolens retskraft (res 

judicata)352, jf. Skatteförfarandelag353 kap. 66, § 3. Skatteverket har dog kompetence til at genoptage 

sager, hvis der foreligger efterfølgende omstændigheder (facta superveniens)354, jf. SF kap. 66 § 3. 

Hvis aftageren ikke kan opnå tilbagebetaling fra den afgiftspligtige, foreligger der efter Skatteverkets 

opfattelse nye omstændigheder, hvilket medfører muligheden for genoptagelse.355 

16.2.3.2 Frister 

Den almindelige forældelsesfrist for genoptagelse efter svensk ret er 6 år. 

Fristen er illustreret i figur 15. 

Figur 15: Svensk forældelsesfrist 

 

 

 

 

Den afgiftspligtige eller aftageren skal skriftligt henvende sig til Skatteverket senest 6 år efter 

udgangen af det oprindelige regnskabsår, jf. SF kap. 66, §§ 5 og 7. Skatteverket har en mulighed for 

at suspendere fristen, hvis det er til virksomhedernes eller borgernes fordel, samt hvis det vedrører et 

krav på grund af ulovlig praksis, jf. SF kap. 66, § 8. 
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skal anses for at være »sand«.” Eyben, 2016, s. 387. 
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superveniens, 2019. 
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16.2.3.3 Betingelser 

For at aftageren kan opnå fuldbyrdelse af tilbagebetalingskravet hos Skatteverket, skal følgende fem 

betingelser være opfyldt.356 

- Udtømt muligheder: Det er en grundlæggende betingelse, at aftageren har foretaget aktive 

foranstaltninger og dermed udtømt de lovlige muligheder for at opnå fuldbyrdelse af 

tilbagebetalingskravet fra den afgiftspligtige. Aftageren skal ved henvendelsen til 

Skatteverket kunne redegøre for de gennemførte foranstaltninger samt angive, i hvilken 

periode, de er foretaget. Generelle dokumentationskrav fremgår af Skatteförfarandelagens 

kapitel 39. 

- Ikke modtaget betaling: Derudover skal den manglende betaling fra den afgiftspligtige være 

endelig. Det er ikke tilstrækkeligt, at den afgiftspligtige nægter at betale. Hertil kan der heller 

ikke tages hensyn til, at et civilretligt søgsmål eller begæring om konkurs er forbundet med 

ulemper. 

- Ingen aftale mellem parterne: Endvidere må der ikke foreligge en aftale mellem aftageren og 

den afgiftspligtige, hvoraf det fremgår, at parterne har indgået forlig eller aftalt delvis 

tilbagebetaling. Dette skyldes, at sådanne aftaler gør det vanskeligere for Skatteverket at 

undersøge den afgiftspligtiges betalingsevne. 

- Insolvens: Yderligere skal den afgiftspligtige manglende betalingsevne være permanent. Det 

vil sige, at den afgiftspligtige skal være insolvent og dermed under rekonstruktion eller 

konkurs. Det er et krav, at rekonstruktøren eller kuratoren har afklaret muligheden for 

opfyldelse af aftagerens fordring. Herefter er aftagerens muligheder udtømt. 

- Intet interessefællesskab: Det er et krav, at aftageren ikke er i et interessefællesskab med den 

afgiftspligtige, da tilbagebetalingskravet ellers ikke vil være urimeligt, jf. Mediarummet, pkt. 

13.357 

Hvis alle ovenstående betingelser er opfyldt, kan aftageren anmode Skatteverket om fuldbyrdelse af 

tilbagebetalingskravet. Hvilke konsekvensændringer, dette vil medføre, fremgår ikke direkte af den 

administrative praksis. Disse er dog oplistet i reguleringen, jf. SF kap. 66, § 7. 
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357
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afhænger af faktorer, som kan være forskellige fra sag til sag. Hvornår der anses at være tale om et 
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16.2.4 Sammenfatning 

I den svenske tilbagebetalingsproces tilbagebetales den ulovligt opkrævede moms til den 

afgiftspligtige. Herefter henvender aftageren sig til den afgiftspligtige, for at få opfyldt sit krav. Hvis 

det er umuligt for aftageren at opnå opfyldelse fra den afgiftspligtige, kan aftageren rejse sit krav 

mod Skatteverket. 

16.3 Analyse og vurdering af hensyn 

I nedenstående afsnit foretages en analyse af, hvorvidt den svenske tilbagebetalingsproces opfylder 

de hensyn, afhandlingen vurderer som væsentlige for håndteringen af tilbagebetalingskravet.358 

16.3.1 Rättssäkerhet 

I Skatteverkets ställningstaganden fremgår Skatteverkets opfattelse af gældende ret samt den 

administrative håndtering af tilbagebetalingskravet.359 Virksomhederne og borgerne kan støtte ret 

herpå ligesom efter dansk praksis.360 

Skatteverkets publikationer er med til at skabe forudsigelighed. Ställningstaganden henviser til 

retspraksis samt bestemmelser i skattebetalningslagen. Principperne fra retspraksis og 

bestemmelserne fra loven er med til at klarlægge parternes retsstilling og dermed øge 

retssikkerheden. Ställningstaganden fastlægger behandlingen af tilbagebetalingskravet for trykkerier 

omfattet af den tidligere nævnte dom, hvilket er med til at fremme forudsigeligheden i lignende 

sager. Dette påvirker hensynet til retssikkerheden positivt. Det fremgår dog ikke, om 

behandlingsprocessen vil være tilsvarende i sager, der ikke vedrører trykkerier. 

Ifølge ställningstaganden skal anmodningen til Skatteverket indeholde en redegørelse af de 

gennemførte foranstaltninger, samt for hvornår foranstaltningerne er udført. Der fremgår klart og 

præcist af ställningstaganden, hvilke betingelser der skal være opfyldt og hermed hvilke 

foranstaltninger, der skal redegøres for.361 Det kan dog virke uklart, hvad der er tilstrækkelig 

dokumentation. Det formodes dog, at hvis aftageren kan redegøre for, at alle muligheder for 

tilbagesøgning fra den afgiftspligtige er udtømt, vil dokumentationskravet være opfyldt. Derudover 

suppleres anmodningens indhold med de generelle dokumentationskrav fra lovbestemmelserne i 

Skatteförfarandelagen. 
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 Der henvises til afsnit 10.1, hvor der redegøres for indholdet i de forskellige hensyn. 

359
 Skatteverkets ställningstaganden, 2016, afsnit 2. 

360
 Kleerup m.fl., 2012, s. 26. 

361
 Skatteverkets ställningstaganden, 2016, afsnit 8-9. 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/24.html
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Da det antages, at behandlingen, der fremgår af ställningstaganden, er gældende for 

tilbagebetalingsprocessen generelt i den administrative praksis, vurderes det ud fra ovenstående, at 

retningslinjerne for retsstillingen er tilstrækkelig forudsigelige samt klare og præcise til at opfylde 

princippet om rättssäkerhet. 

16.3.2 Likvärdighets- og likabehandlingsprincipen 

Likvärdighetsprincipen defineres således i svensk ret: ”Samma processuella regler skall tillämpas vid 

en talan som grundar sig på gemenskapsrätten som vid en jämförbar talan som grundar sig på 

nationell rätt.”362 Ifølge likvärdighetsprincipen må det ikke være sværere at tilbagesøge ulovligt 

opkrævede beløb på baggrund af fællesskabsretten end efter national ret. Den svenske model skelner 

ikke mellem tilbagesøgning foretaget på baggrund af svensk ret eller fællesskabsret. Derfor er den 

svenske løsningsmodel ikke i strid med EU-rettens likvärdighetsprincipen, dvs. 

ækvivalensprincippet. 

Yderligere skal sammenlignelige situationer behandles ens, medmindre der foreligger objektive 

grunde for forskelsbehandlingen, hvilket fremgår af likabehandlingsprincipen, der defineres således i 

svensk ret: ”Likabehandlingsprincipen innebär att jämförbara situationer inte får behandlas olika, 

om det inte finns sakliga skäl för en sådan särbehandling.”363 Det antages, at den afgiftspligtige og 

aftageren er i sammenlignelige situationer.364 Tilbagebetalingsprocessen i den svenske model bør 

derfor behandles ens for den afgiftspligtige og aftagere, hvis den administrative praksis skal opfylde 

likabehandlingsprinpen. Dette er dog ikke tilfældet. 

Ifølge den svenske model kan den afgiftspligtige rette sit krav direkte mod staten. Aftageren skal 

derimod først rette sit krav mod den afgiftspligtige og sekundært mod staten. 

Tilbagebetalingsprocessen for aftageren er mindre gunstig, da den administrative praksis stiller flere 

krav til nødvendige foranstaltninger for at opnå opfyldelse af tilbagebetalingskravet fra Skatteverket. 

Det er mængden og indholdet i betingelserne, som aftageren skal opfylde, samt det faktum, at den 

afgiftspligtige skal være insolvent, der gør, at det er i strid med likabehandlngsprincipen, da den 

afgiftspligtige ikke skal opfylde lignende betingelser. 

Dermed er den svenske model og administrative praksis i overensstemmelse med 

likvärdighetprincipen, men opfylder ikke likabehandlingsprincipen. 
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 Lagen, Likärdighetsprincipen, 2019. 
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 Skatteverket, Rättsprincipe, 2019. 
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 Vurderingen af sammenlignelige situationer fremgår af afsnit. 9.2. 
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16.3.3 Effektivitetsprincipen og statliga vinning 

Effektivitetsprincipen defineres således i svensk ret: ”Principen innebär att de rättigheter som följer 

av gemenskapsrätten inte får vara praktiskt taget omöjliga eller alltför svåra att utöva i praktiken.”365 

Dette betyder, at opfyldelse af tilbagebetalingskravet ikke må være praktisk umuligt eller 

uforholdsmæssig vanskeligt at udøve. 

I den svenske retspraksis og administrative praksis er der fokus på effektivitetsprincipen. Högsta 

forvaltningsdomstolens har udtalt, at en administrativ praksis, hvor aftageren skal henvende sig til 

den afgiftspligtige som udgangspunkt ikke er omöjligt eller orimligt svårt. Aftageren kan rette sit 

krav mod Skatteverket. Herved anerkender den svenske ret det direkte krav, hvilket er en betingelse 

for, at EU-rettighederne opfyldes effektivt.366 Der er dog mange betingelser, som skal være opfyldt, 

før det direkte krav mod Skatteverket kan anvendes. Indholdet i betingelserne gør det 

uhensigtsmæssigt, tidskrævende og upraktisk for aftageren at opnå opfyldelse fra Skatteverket. 

Dermed er den svenske model ikke praktisk omöjligt, men indholdet i betingelserne for de 

påkrævede foranstaltninger medfører, at der er orimligt svårt for aftageren, hvilket strider imod 

effektivitetsprincipen. Det vurderes, at betingelserne kan kræves fraveget grundet 

effektivitetsprincippet.367 

Den svenske model sikrer, at der som udgangspunkt ikke sker dobbeltudbetaling, idet Skatteverket 

udbetaler hele beløbet til den afgiftspligtige og ikke forholder sig til overvæltningen. Dette skal 

virksomhederne som udgangspunkt afklare inter partes. Derudover begrænses Skatteverkets brug af 

administrative ressourcer ved refunderingen. Den svenske løsning tager dog ikke hensyn til 

domstolenes og virksomhedernes administrative byrde, da disse bliver ressourcemæssigt belastet 

grundet et større forventet omfang af civile søgsmål. Belastningen der pålægges domstolene kan 

have en negativ effekt på statskassen. 

Det vurderes ud fra ovenstående, at den svenske models afvejning mellem hensynet til 

effektivitetsprincipen og statskassen ikke er hensigtsmæssig. Den svenske løsningsmodel tager i 

højere grad hensyn til statskassen som følge af, at den administrative byrde i højere grad bæres af 

den afgiftspligtige og aftageren. Afvejningen er til ulempe for effektivitetshensynet, der bliver 

tilsidesat, hvilket er i strid med EU-retten. 

                                                   

365
 Lagen, Effektivitetsprincipen, 2019. 
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 EU:C:2011:181, Danfoss, GA samt Strand, 2017, s. 405. 
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 Strand, 2017, s. 145. 
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16.3.4 Sammenfatning 

Retningslinjerne i den svenske tilbagebetalingsproces er klare og præcise, hvilket medfører en 

forudsigelig retsstilling og dermed opfyldelse af princippet om rättssäkerhet. Den svenske 

administrative praksis er i overensstemmelse med likvärdighetprincipen, men opfylder ikke 

likabehandlingsprincipen. Dette skyldes, at der stilles strengere betingelserne for aftageren ift. den 

afgiftspligtige, før der kan opnås opfyldelse af tilbagebetalingskravet. I den forbindelse medfører 

indholdet i betingelserne ligeledes, at det kan være orimligt svårt for aftageren at opnå opfyldelse, 

hvilket strider imod effektivitetsprincipen. Tilbagebetalingsprocessen indebærer derimod, at 

Skatteverkets ressourceforbrug reduceres. Hensynsafvejningen i den svenske model strider imod 

likvärdhetprincipen og effektivitetsprincipen. 

16.4 Sammenligning af den danske og svenske model 

Der foretages en sammenligning af den danske og den svenske løsningsmodel. Dette er med henblik 

på at danne grundlag for det retspolitiske afsnit, hvor den komparative analyse anvendes som 

inspiration til retspolitiske overvejelser. 

16.4.1 Funktionaliteten 

For at vurdere håndteringen af tilbagebetalingsprocessen, er det funktionaliteten af de anvendte 

løsningsmodeller, der sammenlignes. 

Ifølge den danske og svenske model kan både den afgiftspligtige og aftageren opnå opfyldelse af 

deres krav fra staten. Dermed løser begge modeller problemet ved tilbagebetalingen, selvom der 

anvendes forskellige tilgange. Både den svenske og danske løsningsmodel bygger på vejledninger. 

Herved bliver håndteringen fastlagt for den konkrete sag. Overordnet set løser begge modeller 

problemet, selvom de når frem til resultatet på forskellige måder. Endvidere bygger modellerne på 

forskellige hensynsafvejninger. Fremgangsmåderne løser dog ikke problemet ift. retssikkerheden, da 

der forsat mangler generelle lovregler for processen. 

16.4.2 Ligheder og forskelle 

Der er nævneværdige forskelle på den danske og svenske løsning af problemstillingen vedrørende 

tilbagebetalingsprocessen. Der findes også ligheder, som belyses først. 

16.4.2.1 Ligheder 

Tilbagebetalingsprocessen bliver i både den danske og svenske løsningsmodel håndteret i den 

administrative praksis. Det fremgår, at kravet defineres som et condictio indebiti krav i begge 

retssystemer. Den afgiftspligtige kan anmode den nationale skattemyndighed om tilbagebetalingen 

ifølge begge modeller. Yderligere kan aftageren opnå endelige opfyldelse af sit krav hos 
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skattemyndigheden, hvis specifikke betingelser er opfyldt. Endvidere har både Skattestyrelsen og 

Skatteverket en suspensionsmulighed ved lovbestemte forældelsesfrister, som er benyttet i praksis. 

16.4.2.2 Forskelle 

Løsningsmodellernes opbygning af tilbagebetalingsprocessen for aftageren er forskellige. Efter den 

danske model skal aftageren som udgangspunkt henvende sig til Skattestyrelsen. Efter den svenske 

model skal aftageren derimod som udgangspunkt henvende sig til den afgiftspligtige og udtømme 

alle muligheder inden henvendelse til Skatteverket. 

Ovenstående forskel afspejler sig strukturmæssigt i det danske styresignal og den svenske 

ställningstaganden. Styresignalerne er opdelt efter den afgiftspligtiges krav og aftagerens krav. Først 

behandles væsentlige oplysninger ift. den afgiftspligtiges krav, og efterfølgende behandles 

oplysninger vedrørende aftagerens krav. Den svenske ställningstaganden opdeles ud fra opfyldelse 

hos den afgiftspligtige eller Skatteverket. Dette er for at tydeliggøre det svenske udgangspunkt med, 

at aftageren først skal forsøge opfyldelse via den afgiftspligtige. 

Yderligere er de danske og svenske generelle forældelsesfrister i reguleringen for aftagere ikke ens. 

Forældelsesfristen er som udgangspunkt 3 år efter de danske bestemmelser, mens den er 6 år efter de 

svenske bestemmelser. 

Derudover er der forskelle ift. dokumentationskravet. Efter den danske model fremgår 

dokumentationskravene for opgørelsen af tilbagebetalingskravet i de konkrete styresignaler. I den 

svenske model nævnes dokumentationskravene ikke direkte, men det fremgår, at aftageren skal 

redegøre for de gennemførte foranstaltninger vedrørende de oplistede betingelser. 

Forskellen i opdeling og dokumentationskrav stemmer overens med de forskellige fokuspunkter i 

modellerne. Det danske styresignal lægger stor vægt på overvæltningsbegrebet, hvorimod den 

svenske vejledning lægger stor vægt på betingelsen om urimelig og umulig praksis. 

16.4.3 Afvejning af hensyn 

Opbygningen af tilbagebetalingsprocessen i den danske og svenske løsningsmodel viser, at der ligger 

forskellige afvejningshensyn bag de to landes administrative praksis.368 

Det er nødvendigt, at der i national ret eller administrativ praksis er formuleret generelle regler for 

tilbagebetalingsprocessen, idet dette er afgørende for, at parterne kender deres retsstilling. I den 

svenske model er retningslinjerne for retsstillingen klargjort. I den danske administrative praksis er 
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 En dybdegående analyse og vurdering af den danske administrative praksis fremgår af kap. 14. Tilsvarende for 

den svenske administrative praksis i afsnit 16.3. 
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der ikke i tilstrækkelig grad taget hensyn til den generelle retsstilling, da virksomhederne skal 

afvente et konkret styresignal om bl.a. de konkrete dokumentationskrav ved tilbagesøgning ift. en 

underkendt praksis.  Retningslinjerne for retsstillingen i den svenske ställningstaganden må anses 

som tilstrækkelig forudsigelig, klar og præcis til at opfylde retssikkerhedsprincippet. Tilsvarende er 

ikke tilfældet for de danske generelle retningslinjer, da parterne som nævnt må afvente de konkrete 

styresignaler. 

Både den danske og svenske administrative praksis er i overensstemmelse med 

ækvivalensprincippet, da tilbagebetalingsprocessen efter fællesskabsretten ikke er sværere end efter 

nationale retningslinjer. Begge modeller er dog i strid med ligebehandlingsprincippet, da aftagerens 

mulighed for tilbagebetaling er mindre gunstig sammenlignet med den afgiftspligtiges mulighed, dog 

af forskellige årsager. Efter den danske model er fristreglerne for aftageren betydelig kortere. Efter 

den svenske model stilles betydelig højere krav til de foranstaltninger, som aftageren skal udføre. 

Det fremgår af effektivitetsprincippet, at det ikke må være umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt 

for den afgiftspligtige og aftageren at få opfyldt sine krav om tilbagebetaling. Hverken den danske 

eller svenske model umuliggør opfyldelsen af kravet. Der er dog argumenter som taler for og imod, 

om de administrative praksisser medfører, at det er uforholdsmæssigt vanskeligt for parterne at 

forfølge deres krav. Det er ved parternes forfølgelse af sit krav, at de to løsningsmodeller adskiller 

sig fra hinanden. Ifølge den danske model kan både den afgiftspligtige og aftageren rette sine krav 

om tilbagebetaling direkte mod Skattestyrelsen. Ifølge den svenske model kan begge parter ligeledes 

rette deres krav mod Skatteverket, men det er uforholdsmæssigt svært for aftageren at rette sit krav 

mod Skatteverket, da den afgiftspligtige skal være gået konkurs, før aftageren kan anvende denne 

mulighed. Dermed vurderes, at det kun er den svenske model, som strider imod EU-rettens 

effektivitetsprincip. 

Den afgiftspligtiges og aftagerens mulighed for opfyldelse af kravet fra skattemyndighederne 

påvirker hensynet til statens provenu. Ifølge danske model bærer Skattestyrelsen den administrative 

byrde, hvilket resulterer i et højt ressourceforbrug grundet behandlingen af de mange anmodninger. 

Skatteverkets forbrug af administrative ressourcer er derimod begrænset, da Skatteverket som 

udgangspunkt kun skal tilbagebetale til den afgiftspligtige. Dermed tager den svenske model i højere 

grad hensyn til statens provenu sammenlignet med den danske model. 

Ud fra ovenstående vurdering fremgår det, at den danske og svenske administrative praksis har 

forskellige hensynsafvejninger. Den danske model vurderes ikke at være optimal med hensyn til 

retssikkerheden. Den svenske model vurderes EU-stridig grundet manglende opfyldelse af 
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effektivitetsprincippet. Alligevel skal det overvejes, om elementer fra den svenske model kan indgå i 

en mere hensigtsmæssig dansk løsningsmodel. 
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17. Retspolitiske overvejelser 

I dette kapitel fremfører afhandlingen en række retspolitiske overvejelser på baggrund af analyserne 

og vurderingerne i de tidligere kapitler. 

17.1 Det nuværende ståsted i dansk ret 

Den generelle tilbagebetalingsproces håndteres i dag ved brug af styresignaler med supplement fra 

lovbestemmelser. Derudover er der implementeret en forenklet metode i skatteforvaltningsloven for 

den afgiftspligtige. Der har tidligere været overvejelser om at lade den generelle 

tilbagebetalingsproces blive håndteret ved lov med henblik på at opnå en mere sikker retsstilling for 

de berørte aktører. En håndtering af processen gennem lov vil også medføre andre positive effekter 

heriblandt, at der tages stilling til de økonomiske konsekvenser ved tilbagebetalingen, og hvordan de 

relevante aktører påvirkes. 

Som daværende skatteminister Benny Engelbrecht udtalte i 2015, er tilbagebetalingsprocessen et 

komplekst område. Skattestyrelsen forventer, at der skal inddrages flere eksterne aktører i et senere 

lovgivningsarbejde.369 Den nuværende skatteminister, Karsten Lauritzen, udtalte i 2016, at 

Skatteministeriet vil drage erfaringer fra den administrative praksis, som kan inddrages i 

overvejelserne ved et muligt lovgivningsarbejde.370 Det må anses som positivt, at skatteministrene er 

opmærksomme på udfordringerne og desuden ønsker at indsamle erfaringer til brug for et 

lovgivningsarbejde. Herved vil en lovgivning bedre kunne afspejle en afvejning af de 

bagvedliggende hensyn og forhåbentlig bidrage til at opnå den mest optimale løsning på de 

problemstillinger, der foreligger på området. 

Samtidig må de positive aspekter ved en erfaringsindsamling dog sammenholdes med, at der i 

perioden ikke foreligger en klar retsstilling fra lovgivers side. Der vil kunne opstå 

tilbagesøgningssituationer i den mellemliggende periode, og disse kan omfatte store beløb som set i 

ATP-sagen. En situation med afventede lovgivningsinitiativ, vil derfor stille store krav til 

Skattestyrelsen i perioden. Dette skyldes, at Skattestyrelsen, trods den afventende lovgivning, skal 

håndtere de modtagne anmodninger om tilbagebetaling samt fastlægge, hvordan den administrative 

praksis skal foregå. Derudover vil Skattestyrelsen også i højere grad skulle give vejledning i 

fremgangsmåden for de konkrete sager, da der er mindre mulighed for at parterne kan orientere sig 

om tilbagebetalingsprocessen på forhånd. 
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 I forbindelse med lovgivningsprocessen inddrages flere relevante aktører, bl.a. ved høringsprocesser hos 

eksperter og civilsamfundet. Folketinget, Lovgivningsprocessen i Folketinget, 2019. 
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17.1.1 Kravene fra EU 

Mens der endnu ikke er generel national lovgivning vedrørende tilbagebetalingsprocessen, kan der 

dog findes vejledning til de overordnede krav til processen i en række domme afsagt af EU-

Domstolen. Den nationale tilbagebetalingsproces skal fortolkes EU-konformt, hvorefter 

fortolkningen skal være i overensstemmelse med dommene afsagt af EU-Domstolen. De nationale 

lovgivere kan derved opnå inspiration til håndteringen, når Domstolen afsiger domme i konkrete 

sager. 

EU-Domstolen tager dog netop kun stilling til konkrete sager, idet Domstolen foretager 

præciseringer af EU-retten på baggrund af spørgsmål, der er forelagt ved konkrete nationale sager. 

Dette medfører, at dommene ikke nødvendigvis indeholder generel vejledning på området, idet 

dommenes indhold og præcisering afhænger af den konkrete sag, der ligger til grund for EU-

Domstolens dom. Dette kan også medføre en mere sporadisk håndtering af processen og giver 

virksomhederne et dårligere grundlag til at vurdere, hvordan tilbagebetalingsprocessen rent praktisk 

skal foregå. 

17.1.2 Den praktiske håndtering 

I dansk administrativ praksis håndteres tilbagebetalingskravet på flere forskellige måder.371 

Udgangspunktet er, at både den afgiftspligtige og aftageren kan rejse deres krav direkte over for 

Skattestyrelsen, medmindre der er indgået en aftale mellem parterne. Den danske praktiske 

håndtering indebærer, at der kan være parallelle tilbagebetalingsprocesser, hvilket medfører en risiko 

for dobbeltudbetaling. Derudover behandles den afgiftspligtiges og aftagerens krav forskelligt, 

hvilket betyder en forskel ift. fristreglerne. Som supplement til den generelle tilbagebetalingsproces 

findes der forskellige forenklede processer for den afgiftspligtige og aftageren. 

17.2 Den svenske model 

Den svenske håndtering adskiller sig fra den danske ved, at Skatteverket udbetaler et samlet beløb til 

den afgiftspligtige. Herefter foreligger et krav fra aftageren mod den afgiftspligtige. Hvis den 

afgiftspligtige ikke frivilligt opfylder aftagerens krav, må kravet opfyldes ved, at der anlægges et 

civilt søgsmål. 

Den svenske model for håndtering af tilbagebetalingsprocessen er som udgangspunkt i 

overensstemmelse med EU-retten. Dette følger af Danfoss-dommen, hvor det blev fastslået, at 

modellen kan anvendes medmindre en tilbagesøgning fra den afgiftspligtige til aftageren må anses 

                                                   

371
 Den administrative praksis er beskrevet dybdegående i kap. 13. 
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som umulig eller uforholdsmæssig vanskelig. I så fald skal aftageren have mulighed for, at 

tilbagesøge direkte hos Skatteverket. Dette er et resultat af effektivitetsprincippet. 

I svensk ret fremgår en række konkrete betingelser for, hvornår aftageren opnår et krav mod 

Skatteverket. Betingelserne er detaljerede, hvilket må anses som positivt ud fra et 

retssikkerhedsmæssigt synspunkt. De er dog også omfattende og kræver, at den afgiftspligtige går 

konkurs, og at kravet desuden ikke kan opfyldes i den afgiftspligtiges konkursbo. Den svenske model 

tager derfor udgangspunkt i, hvornår opfyldelsen kan anses som umulig nærmere end 

uforholdsmæssig vanskelig. Idet EU-Domstolen har udtalt, at der opnås et krav mod 

skattemyndighederne både hvis en tilbagesøgning må anses som umulig eller uforholdsmæssig svær, 

må det anses som tvivlsomt, om den svenske model kan anses som overensstemmende med EU-

retten. 

17.2.1 Problemer ved den svenske model 

Betingelserne for at aftageren kan opnå et krav hos Skatteverket, må anses som for omfattende. Efter 

den nuværende praksis minimeres risikoen for, at der foretages en fejlagtig dobbeltudbetaling til 

både den afgiftspligtige og aftageren, som følge af udgangspunktet om, at der kun udbetales til den 

afgiftspligtige. En dobbeltudbetaling vil kunne foreligge, hvis både aftageren og den afgiftspligtige 

tilbagesøger det samme beløb. Kravene behandles separat, og derved udbetales begge som efter den 

danske model. En tilbagebetalingsproces, der sikrer mod en sådan dobbeltudbetaling, vil som 

udgangspunkt påvirke statens provenu positivt. 

Selvom tilbagesøgningsmodellen mindsker risikoen for en fejlagtig dobbeltudbetaling, vil en generel 

tilbagebetalingsproces for aftageren gennem afgiftspligtige også kunne påvirke hensynet til statens 

provenu negativt og føre til en dobbeltudbetaling.  En sådan negativ påvirkning vil foreligge, hvis 

Skatteverket i henhold til almindelig praksis tilbagebetaler ulovligt opkrævet moms til den 

afgiftspligtige med henblik på, at senere aftagere kan tilbagesøge beløbet hos den afgiftspligtige 

uden, at den afgiftspligtige skal bære den likviditetsmæssige risiko. Den afgiftspligtige kan i 

perioden have haft almindelige forretningsmæssige vanskeligheder, der ikke behøver at have en 

relation til tilbagebetalingsprocessen. I tilfælde af at den afgiftspligtige går i betalingsstandsning eller 

konkurs efter at have modtaget tilbagebetaling af den samlede ulovlige opkrævning, vil senere 

aftagere skulle melde deres krav i konkursboet for at kunne få det beløb, der tilfalder dem. Denne 
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administrative byrde vil kunne være betydelig og ressourcekrævende for aftageren og dermed på kant 

med EU-rettens effektivitetsprincip.372 

Hvis aftageren ikke får opfyldt sit krav i konkursboet, må det overvejes, om tilbagebetalingen fra 

Skatteverket til den afgiftspligtige kan anses som tilstrækkelig til, at tilbagebetalingskravet er 

opfyldt. Selvom medlemsstaterne har kompetence til selv at fastlægge den administrative procedure 

for tilbagebetalingsprocessen, er processen stadig underlagt et krav om effektivitet. Hvis det 

udbetalte beløb går tabt i konkurssager, må tilbagebetalingen ikke kunne anses som i 

overensstemmelse med effektivitetsprincippet, og udbetalingen vil dermed ikke være tilstrækkelig. I 

så fald vil den skatteretlige forvaltningsmyndighed på baggrund af de EU-retlige forpligtigelser 

kunne anses som forpligtet til efterfølgende, at udbetale det tilbagesøgte krav direkte til efterfølgende 

aftagere. Dette ses bl.a. i den svenske model, hvor aftageren kan henvende sig til Skatteverket for at 

få udbetalt kravet, hvis en række betingelser er opfyldt. I så fald vil den skatteretlige 

forvaltningsmyndighed risikere en dobbeltudbetaling, hvilket må anses som en uhensigtsmæssig brug 

af statens ressourcer. 

17.2.2 Effektivitetsprincippets rækkevidde 

I den svenske tilbagebetalingsmodel kan aftageren som udgangspunkt få opfyldt sit 

tilbagebetalingskrav ved at anlægge et civilretligt krav mod den afgiftspligtige. Hvis den 

afgiftspligtige og aftageren er gode samarbejdspartnere og har et tæt forretningsmæssigt forhold, bør 

det overvejes, hvorvidt dette kan medføre, at aftageren vil kunne blive tilbageholdende med at 

anlægge et civilretligt søgsmål.373 Det følger af, at aftageren kan opleve en forretningsmæssig risiko 

ved at forfølge sin ret hos en samarbejdspartner. Dette skyldes, at det kræver ressourcer for alle 

parter at fastlægge den endelige overvæltning og derved tilbagebetalingskravet. Der vil også kunne 

opnås uenighed om, hvor stort tilbagebetalingskravet er, når dette opgøres. Aftageren kan være 

nervøs for, at disse problematikker vil kunne medføre et forringet samarbejde i fremtiden. 

Hvis modellen medfører, at aftageren får retten til at få opfyldt sit tilbagebetalingskrav, men i praksis 

ikke anvender retten, må det overvejes, hvorvidt effektivitetsprincippet kan anses som opfyldt. 

Effektivitetsprincippet er netop et udtryk for, at de processuelle rammer, som medlemsstaterne selv 

fastlægger, skal sikre EU-rettens materielle effektive virkning. Tilbagesøgningssituationen skal sikre 

den effektive virkning af momssystemet ved, at de private parter stilles i en situation, som hvis den 

administrative praksis havde været i overensstemmelse med EU-retten. Hvis 

                                                   

372
 Vurderingen af den svenske models opfyldelse af effektivitetsprincippet fremgår af afsnit 16.3.3. 

373
 Strand sætter også spørgsmålstegn ved dette, Strand, 2017, s. 17. 
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tilbagesøgningsmulighederne ikke kan anses som gunstige og anvendelige fra et forretningsmæssigt 

synspunkt, vil aftagere fravælge muligheden for tilbagesøgning, og EU-rettens effektive virkning vil 

derved ikke blive opfyldt. 

Omvendt må det desuden påpeges, at aftageren i svensk ret netop tillægges en klar ret til at opnå 

opfyldelse af sit tilbagebetalingskrav gennem den afgiftspligtige. Dette tydeliggøres ved både Högsta 

Domstolen Beslut og Skatteverkets ställningstaganden. Både den afgiftspligtige og aftageren vil være 

vidende om dette, og der fastlægges desuden klare betingelser for, hvordan der skal foretages 

tilbagesøgning og hvilke krav, der skal opfyldes i forbindelse hermed. Selvom der kan foreligge 

forretningsmæssige forhold, der kan mindske incitamentet til at udnytte retten til tilbagebetaling hos 

den afgiftspligtige, og derved være imod formålet med tilbagesøgning, vil retten dog stadig være der. 

Den svenske models opbygning anses som tilstrækkelig for opfyldelsen af effektivitetsprincippet, 

idet aftageren tillægges en klar ret til tilbagesøgning, og der er derved klarhed om retstilstanden. At 

aftageren vil være nervøs for en negativ påvirkning af et forretningssamarbejde, må anses som en 

risiko, der må accepteres og dermed uden for effektivitetsprincippet rækkevidde. 

17.3 Diskussion om muligheden af én løsning for alle 

Momssystemet er harmoniseret for at sikre, at der anvendes de samme regler i alle medlemslandene. 

Harmoniseringen omfatter ikke de processuelle bestemmelser på trods af, at alle medlemslandene vil 

kunne opleve den samme problemstilling. Derved vil medlemslandene kunne anvende forskellige 

modeller for tilbagesøgningen. 

Det er relevant at overveje flere løsningsmodeller for at finde den mest effektive og hensigtsmæssige 

løsningmodel. Den mest effektive løsning må defineres som den løsning, der bedst afvejer de hensyn, 

der foreligger i dansk ret, de EU-retlige principper og sikrer den materielle opfyldelse. Som følge 

heraf er det ikke sikkert, at der kan findes en endegyldig processuel løsning, der passer til alle 

medlemsstater på trods af, at resten af momssystemet er harmoniseret. Dette underbygges yderligere 

af, at der er forskellige retsfamilier med forskellige retstraditioner. Det afgørende må være, at de 

processuelle regler underbygger det materielle resultat. 

17.4 Forbedringsmuligheder for den danske model 

Det må vurderes ud fra sammenligningen af den svenske og danske model, at den mest optimale, 

effektive og eksisterende løsningsmodel for Danmark, ud fra et samfundsmæssigt synspunkt, er den 

nuværende danske model. Denne løsning indebærer, at både den afgiftspligtige og aftageren som 

udgangspunkt kan rejse et krav mod Skattestyrelsen om tilbagebetaling. Den afgiftspligtige og 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/24.html
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aftageren er nødsaget til at bruge ressourcer ifm. tilbagesøgningen. De anvendte ressourcer vedrører 

primært parternes selvstændige krav. 

Skattestyrelsen pålægges byrden ved at sørge for, at hvert enkelt krav behandles, at der sker 

tilbagebetaling, hvis der er grundlag herfor, og at der ikke sker dobbeltudbetaling. Skattestyrelsen 

pålægges derved den største byrde. I den svenske model pålægges aftageren at tilbagesøge kravet hos 

den afgiftspligtige. Herved pålægges Skatteverket en mindre byrde, men derimod pålægges de 

private parter en større byrde. Tilsvarende gør sig gældende for domstolene, der skal håndtere de 

mange civile søgsmål. Den danske model sørger for, at der samlet set pålægges de private parter en 

så lille byrde som muligt, hvor det modsatte er tilfældet i den svenske model. 

Selvom den danske model overordnet set må anses som den mest optimale model, kan håndteringen 

dog stadig optimeres og forbedres. Dette skyldes, at der er elementer i den danske model, der ikke er 

hensigtsmæssige, og at retningslinjerne for den danske model på nuværende tidspunkt ikke lever 

fuldt op til retssikkerhedsprincippet.374 

I svensk ret angiver ställningstagandena meget detaljerede beskrivelser for, hvilke betingelser, der 

skal opfyldes når, der anlægges et krav. Disse detaljerede beskrivelser er med til at øge 

retssikkerheden, idet der gives et mere konkret grundlag og retningslinjer for, hvad virksomhederne 

og borgerne skal foretage sig for at opnå opfyldelse af deres krav. Sådanne konkretiseringer kan med 

fordel inddrages i den danske model. 

Mens en række betingelser med fordel kan konkretiseres yderligere, vil der med fordel kunne 

implementeres generel lovgivning vedrørende tilbagebetalingsprocessen. Dette vil være med henblik 

på at forøge retssikkerheden, idet den enkelte borger eller virksomhed ikke på samme måde skal 

afvente, at der udsendes styresignaler som følge af underkendelsen af den enkelte praksis. 

Skattestyrelsen har tidligere arbejdet med og udsendt generelle retningslinjer, der blev offentliggjort i 

Danfoss-styresignalet fra 2015. Disse kan med fordel implementeres ved lovgivning, idet dette vil 

give et højere retskildemæssig værdi for virksomheden og borgeren, der derved vil kunne opnå øget 

sikkerhed for, hvordan lovgiver mener, at processen skal håndteres og ikke kun, hvordan den 

skatteretlige forvaltningsmyndighed fortolker kravene til håndteringen af processen. 

Implementeringen af generel lovgivning vil også kunne påvirke ressourceanvendelsen positivt. Dette 

skyldes, at de private virksomheder vil have mere klare retningslinjer og derved ikke vil være 

nødsaget til at anlægge krav flere gange, fordi retsstillingen er uklar, og der derfor anlægges krav 
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 Se kap. 14 for analyse og vurdering af den danske models opfyldelse af effektivitetsprincippet. 
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”for en sikkerheds skyld”. Der findes på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelig vejledning til, at 

virksomhederne kan orientere sig i bl.a. Den juridiske vejledning. Efter den nuværende 

tilbagebetalingsproces anvendes flere ressourcer både blandt de private virksomheder og i 

Skattestyrelsen, der skal behandle de anlagte krav. Øget brug af administrative ressourcer vil 

resultere i flere udgifter og derved mindsket provenu for staten eller færre ressourcer til brug for 

anden forvaltningsvirksomhed. Begge dele bør undgås, hvilket kan undgås gennem mere klarhed i 

reglerne. 

En konkretisering af betingelserne og implementering ved lov vil tilgodese hensynet til de 

administrative ressourcer, statens provenu og retssikkerhed som nævnt oven for. En detaljeret 

specifikation af betingelserne for at rejse kravene kan dog anses som modstridende med hensynet om 

regelforenkling, idet et øget omfang af bestemmelser kan gøre anvendelsen for kompleks. Hensynet 

til regelforenkling tilgodeser både virksomhederne og forvaltningen, da en forenkling vil medføre 

mindre brug af ressourcer for alle parter. Omvendt må det også fremføres, at en øget detaljering af 

betingelserne ikke nødvendigvis kan anses som modstridende med hensynet til regelforenkling. Med 

dette menes, at en øget detaljering også vil medføre mindsket usikkerhed og derved forenkling af 

anvendelsen. Dette vil følge af, at det konkretiseres hvilke regler, der skal anvendes og hvordan.375 

17.5 Generel lovgivning 

Den danske model kan med fordel forbedres ved, at der implementeres generel lovgivning 

vedrørende tilbagebetalingsprocessen. 

17.5.1 Formål 

Det primære formål, ved at implementere generelle lovbestemmelser, der fastlægger håndteringen af 

tilbagebetalingsprocessen, er at øge retssikkerheden. Folketinget har fokus på retssikkerheden ved 

lovgivningsprocessen, da lovtekster skal formuleres således, at virksomhederne og borgerne ikke er i 

tvivl om deres retsstilling.376 Lovgivningen vil kunne øge retssikkerheden på to måder. 

For det første vil retssikkerheden forbedres, hvis de generelle bestemmelser kan skabe en mere 

forudsigelig, klar og præcis beskrivelse af, hvordan lovgiver mener, at tilbagebetalingsprocessen skal 

håndteres.377 Hvis de generelle retningslinjer i Danfoss-styresignalet og den forenklede 

                                                   

375
 I bemærkningerne til LSF 165-07, forældelsesloven vedr. ny forældelseslov som anvendes i afsnit 11.2.1 fremgår 

det tilsvarende, at den fornyede lov er udarbejdet med henblik på at være mere detaljeret og omfattende for 

derigennem at indebære en afklaring af tvivlsspørgsmål. 
376

 Folketinget, Lovgivningsprocessen i Folketinget, 2019. 
377

 I forbindelse med implementeringen af en lov, vil lovgiver også have mulighed for at tage stilling til 

fortolkningstvivl fremfor, at fortolkningstvivl overlades til forvaltningen. Justitsministeriet, Vejledning om 

lovkvalitet, 2017 (Justitsministeriet, 2017), s. 24. 



  Side 106 af 119 

tilbagebetalingsproces i ATP-styresignalet lovfæstes, vil berørte virksomheder have et korrekt og 

sagligt beslutningsgrundlag allerede inden, Skattestyrelsen udsteder styresignaler vedrørende den 

konkrete underkendte praksis. Berørte virksomheder vil allerede ved lovens vedtagelse få vished om 

hvilken overordnet dokumentation, der skal fremlægges, de forventede fristregler og andre lignende 

betingelser. Det er væsentligt at præcisere i en sådan lovgivning, at der kun er tale om de generelle 

bestemmelser. Virksomhederne skal derfor skal være opmærksomme på, at Skattestyrelsen forsat vil 

udsende styresignaler vedrørende den konkrete underkendte praksis, specifikke dokumentationskrav 

knyttet til den underkendte praksis samt afgrænsning af sager, hvori den underkendte praksis kan få 

betydning. 

Derudover vil retssikkerheden også forbedres ved, at Skattestyrelsen får en klar lovhjemmel til de 

mere generelle retningslinjer. Det er særlig vigtigt, at der findes lovhjemmel til brug for 

forvaltningens arbejde som følge af legalitetsprincippet.378 En sådan lovhjemmel vil desuden 

modvirke den tidligere nævnte problemstilling, hvorefter de begrænsede retskilder vedrørende 

tilbagebetaling medfører, at Skattestyrelsens forvaltning får retskildemæssig status i form af 

retspraksis og i denne forbindelse er noget nær den eneste retskilde vedrørende 

tilbagebetalingsprocessen.379 

Formålet med en generel lovgivning vil også være, at der rettes op på den nuværende forskel mellem 

den afgiftspligtiges og aftagerens forældelsesfrister. Den nuværende forskel er i modstrid med 

ligebehandlingsprincippet. En ny generel lovgivning kan give den administrative praksis hjemmel til, 

at fristerne for den afgiftspligtiges og aftagerens krav sidestilles, hvorved ligebehandlingsprincippet 

vil opfyldes. 

Der er desuden andre positive effekter ved, at generelle regler implementeres ved lov. I forbindelse 

med lovarbejdet vil der foretages en hensynsafvejning. Formålet med denne hensynsafvejning er, at 

opnå en så rimelig og afbalanceret løsning som muligt. Denne hensynsafvejning må derfor også 

anses som positiv fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt, idet det sikres, at der tilstræbes en rimelig 

løsningsmodel. 

Det er afgørende, at løsningsmodellen er rimelig for alle parter. De berørte afgiftspligtige og aftagere 

skal kunne efterleve reglerne. Det er dog mindst lige så væsentligt, at det er muligt for 

                                                   

378
 Kompetencefordelingen mellem lovgivningsmagten og forvaltningen må anses som både et praktisk og 

retspolitisk spørgsmål. Overordnede og principielle retningslinjer bør fastlægges af lovgivningsmagten, da der må 

være grænser for, hvor vide beføjelser forvaltningen får. Dette skal afvejes overfor, at bemyndigelsen til 

administrationen vil medføre en mere smidig forvaltning. Bemyndigelsen skal defineres så klart som muligt og 

afgrænses mest muligt. Justitsministeriet, 2017, s. 84. 
379

 Se afsnit 5.2.2.4 om retskildeværdien af cirkulærer, styresignaler og Den juridiske vejledning. 
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Skattestyrelsen at håndhæve reglerne, og at reglerne er til at administrere. Hvis dette ikke er tilfældet, 

vil reglerne ikke få den tilsigtede virkning, hvilket er i strid med alles interesser ud fra et 

samfundsmæssigt perspektiv. 

Der stilles krav til evaluering af love, der vedtages med nye bestemmelser. Evalueringen omhandler 

både effekten af den pågældende lov samt påvirkningen af de involverede parter.380 Selvom det 

naturligvis må anses som positivt, at de tidligere skatteministre har udvist opmærksomhed 

vedrørende områdets kompleksitet og et ønske om at inddrage eksterne aktører i et 

lovgivningsarbejde, har dette dog endnu ikke udmøntet sig i et konkret løsningsforslag. Vedtagelse af 

en generel lov vil sikre, at der foretages en evaluering af effekterne, som giver et konkret grundlag 

for at finde så optimal en løsning som muligt.381 

17.5.2 Indhold 

Mens formålet med en generel lovgivning er vurderet oven for, må indholdet i og omfanget af en ny 

lov overvejes nærmere. Det bør overvejes, om en tilbagebetalingslov udtømmende kan fastlægge 

tilbagebetalingsprocessen. Dette vil i høj grad sikre de retssikkerhedsmæssige hensyn. Det vil også 

kunne forenkle anvendelsen, hvis processen er udtømmende reguleret et sted.382 Det er dog 

afgørende, at en sådan generel lov vil kunne administreres og kontrolleres i praksis, for at en sådan 

lov vil skabe værdi.383 

Tilbagesøgningsprocessen indeholder en række generelle forhold, som bør kunne implementeres i 

lovgivning. Tilbagebetalingsprocesser som følge af en underkendt momsretlig praksis vil desuden 

have en række særegne kendetegn. Dette omfatter bl.a. definition af konkrete begreber og 

stillingtagen til fremtidig praksis. Sidstnævnte vil være nødvendigt af hensyn til retssikkerheden for 

den fremtidige praksis. Idet der som udgangspunkt må være en forventning om, at Skattestyrelsens 

forvaltning er i overensstemmelse med EU-retten, vil tilbagesøgningssituationer være konkrete og 

                                                   

380
 Det er fagministerier, der er pålagt at føre tilsyn med, at lovene lever op til deres formål, at forudsætningerne er 

uændrede og at både målsætninger og virkemidler er aktuelle. Vurderingen sker pba både retspraksis, oplysning fra 

myndigheder, artikler og samt det materiale, der udarbejdes ved den parlamentariske kontrol. Modellen for, hvordan 

loven skal overvåges, beskrives nærmere i lovforslagets bemærkninger. Der afgives desuden en redegørelse til 

Folketinget om lovovervågningen efter en 3- eller 5-årig periode. Justitsministeriet, 2017, s. 229 og 232. 
381

 Der skal tages stilling til de økonomiske og implementeringsmæssige konsekvenser allerede i forbindelse med 

udarbejdelse af et lovforslag i dennes bemærkninger. Denne vurdering skal foretages både for det offentlige samt 

erhvervslivet. Den erhvervsøkonomiske konsekvensvurdering omfatter både en vurdering på samfundsniveau samt 

for de enkelte virksomheder, der påvirkes både direkte og indirekte gennem adfærdsvirkninger. Justitsministeriet, 

2017, s. 116-121. 
382

 Lovgivning kan skabe større klarhed over retstilstanden. Herved vil borgerne opnå bedre mulighed for at kende 

retstilstanden og det kan medføre en forenkling for forvaltningens og domstolenes arbejde. Justitsministeriet, 2017, 

s. 10. 
383

 Det skal være realistisk, at lov vil løse problemet eller ændre situationen i ønsket retning, herunder at det er 

muligt, at håndhæve tilstrækkeligt uden forholdsmæssigt store omkostninger. Justitsministeriet, 2017, s. 10. 
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uforventede. Dette er baggrunden for, at der ikke nødvendigvis kan laves en generel 

tilbagebetalingslov, der udtømmende regulerer alle detaljer ved en tilbagebetalingsproces.384 Det er 

derfor væsentligt at fastlægge, hvad der vil bidrage med værdi i en generel lovgivning vedrørende 

tilbagebetaling.385 

Efter Danfoss-sagen blev der udsendt et styresignal af generel karakter, som var udgangspunkt for de 

efterfølgende udstedte styresignaler. En del af indholdet i dette styresignal kan med fordel bruges 

som udgangspunkt for en generel lovgivning. 

Det vil være særligt væsentlig at fastlægge, hvornår der foreligger et krav hos den afgiftspligtige og 

aftageren i en efterfølgende omsætningskæde. Kravets eksistens må anses som den grundlæggende 

betingelse ved tilbagesøgning. Hvis virksomhederne allerede fra starten kan vurdere, hvorvidt de har 

et krav eller ej, vil de vide, hvorvidt de skal bruge ressourcer for at forfølge kravet og holde sig 

opdateret vedrørende Skattestyrelsens efterfølgende håndtering af underkendt praksis. 

En generel lov behøver som udgangspunkt ikke at ændre på de fristregler, der findes på det 

nuværende tidspunkt. Særligt fristreglerne, der finder anvendelse i skatteforvaltningsloven, er fastlagt 

på baggrund af et omfattende udvalgsarbejde. En generel lov kan derimod samle henvisninger til de 

relevante fristregler, så anvendelsen bliver mere overskuelig ved den konkrete tilbagesøgning. Dette 

vil skabe mere klare og præcise retningslinjer, hvilket påvirker retssikkerheden positivt. 

Mens de tidligere fristregler som udgangspunkt forsat kan anvendes, er der dog forskel på 

forældelsesperioden for den afgiftspligtige og aftageren. Den afgiftspligtige kan opnå en 

ekstraordinær genoptagelse, hvorefter forældelsesperioden er 10 år. Aftageren er derimod som 

udgangspunkt underlagt en forældelse på 3 år. I suspensions-styresignalet blev tilbagesøgningsfristen 

for aftageren suspenderet til 3 måneder efter offentliggørelsen af Danfoss-styresignalet. Der 

foreligger ingen lovhjemmel til en 10-årig forældelsesfrist for aftageren, som er tilsvarende den 10-

årige genoptagelsesfrist for den afgiftspligtige. Det kunne derved være oplagt at fastsætte hjemmel til 

en tilsvarende tilbagesøgningsperiode på 10 år for aftageren i en generel tilbagebetalingslov. Herved 

vil den afgiftspligtige og aftageren have samme tilbagesøgningsperiode. En sådan hjemmel vil 

medføre at ligebehandlingsprincippet opfyldes. 

                                                   

384
 Grundlovens fastlægger et krav om, at der kun kan opkræves skatter med hjemmel i lov, jf. GL § 43. 

Bestemmelsen gælder dog ikke enhver form for delegation. Den administrative ordning for påligningen og 

opkrævningen kan fastlægges administrativt pba bemyndigelse i lov. Justitsministeriet, 2017, s. 86. 
385

 Der bør ikke lovgives, løbende justeringer og nuanceringer er nødvendigt. Det vil i så fald være mere 

hensigtsmæssigt, hvis domstolene får mulighed for at normere retstilstanden på et konkret retsområde. 

Justitsministeriet, 2017, s. 10. 
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En generel lovgivning vil også med fordel kunne fastlægge, hvilke overordnede krav der må 

forventes til dokumentation af tilbagebetalingskravet. I den forbindelse kan der hentes inspiration fra 

de generelle svenske lovbestemmelser om dokumentationskrav. Dette er særligt med henblik på, at 

de berørte parter tidligt kan begynde at finde den relevante dokumentation. 

Der vil kunne opstilles krav til, at virksomheder skal fremlægge formelle oplysninger og beskrivelser 

vedrørende transaktionsflowet. Indholdet i de konkrete beskrivelser kan fremgå af styresignalerne. 

Eksempelvis kan det af lovbestemmelserne fremgå, at leverancens karakter skal beskrives. 

Definitionen af konkrete leverancer kan fremgå af begrebsstyresignaler, hvis fortolkningen af disse 

har været årsagen til den underkendte praksis. 

Derudover kan loven opstille krav til, at der skal foretages en opgørelse af tilbagebetalingsbeløbet 

heraf kan fremgå forskellige metoder inspireret af de forenklede modeller. 

Loven kan fastlægge nærmere betingelser for forrentning af den afgiftspligtiges og aftagerens krav. 

Alternativt kan en generel lov henvise til de bestemmelser, der finder anvendelse i renteloven. På 

samme måde vil loven kunne indeholde et særskilt kapitel, der behandler, hvordan opgørelsen af 

kravet skal korrigeres for andre afgifter heriblandt lønsumsafgifter og lignende. 

17.6 Sammenfatning 

Det fastlægges, at der er forskel på håndteringen af tilbagebetalingsprocessen i Danmark og Sverige. 

Det vurderes, at der ikke nødvendigvis er én fremgangsmåde, som er den mest hensigtsmæssige 

måde at håndtere tilbagebetalingsprocessen for alle EU-lande. På baggrund af afhandlingen vurderes 

det, at den danske model kan anses som den mest effektive tilbagesøgningsmodel i dansk ret. 

Modellen kan dog forbedres. Den danske tilbagesøgningsproces bør præcisere en række betingelser 

med henblik på at opnå en mere klar og konkret retsstilling. Derudover kan en del af de generelle 

kriterier for tilbagesøgning med fordel implementeres ved lov, hvorved der opnås retskildemæssig 

værdi. En sådan lov kan også med fordel indeholde hjemmel til, at aftageren kan opnå en tilsvarende 

tilbagesøgningsperiode på 10 år, hvorefter ligebehandlingsprincippet vil kunne opfyldes. De 

specifikke betingelser vedrørende tilbagebetalingsprocessen bør forsat håndteres af administrativ 

praksis, da det vil være nødvendigt at foretage løbende præciseringer som følge af konkrete sager. 

Dette vil skabe en mere klar retsstilling, hvilket vil tilgodese hensynene om retssikkerhed og statens 

provenu. 
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18. Konklusion 

Hvis praksis for en tidligere opkrævning af moms underkendes, medfører det et krav om 

tilbagebetaling. Tilbagebetalingskravet som følge af ulovlig opkrævning af moms håndteres primært 

i administrativ praksis i form af styresignaler. Både den afgiftspligtige og aftageren kan rejse et krav 

om tilbagebetaling over for Skattestyrelsen. Parterne skal dog opfylde forskellige betingelser for at 

opnå opfyldelse af kravet. 

Den afgiftspligtige kan opnå ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af sit afgiftstilsvar, hvis der 

ikke er sket fuld ud og endelig overvæltning, samt hvis tilbagebetalingen ikke medfører en 

uberettiget berigelse. Den afgiftspligtige kan anmode om tilbagebetaling efter den ordinære frist for 

genoptagelse på 3 år efter angivelsesfristens udløb, jf. SFL § 31, stk. 2 eller ved ekstraordinær 

genoptagelse med en frist på 10 år, jf. SFL §§ 32, stk. 1, og 34 a, stk. 4. Hvis momsen er overvæltet 

på aftageren, kan den afgiftspligtige stadig anmode om tilbagebetaling. Det forudsætter dog, at der er 

indgået en aftale mellem den afgiftspligtige og aftageren, hvor den afgiftspligtige forpligter sig til at 

overføre det tilbagebetalte beløb til aftageren. Yderligere kan der ske tilbagebetaling til den 

afgiftspligtige på trods af overvæltningen til aftageren via den forenklede proces, hvis 

tilbagebetalingsbeløb er under 25.000 kr., jf. SFL § 34 c, stk. 1. 

Aftageren kan anmode om tilbagebetaling, hvis der er sket overvæltning, og aftageren dermed har 

båret den endelige byrde ved opkrævningen. Aftageren kan anmode om tilbagebetaling efter de 

almindelige forældelsesfristregler, hvilket svarer til 3 år efter forfaldstidspunktet, jf. FL § 3, stk. 1. 

En underkendt praksis omfattes ikke af mulighederne for fristforlængelse i forældelsesloven. I 

praksis er fristen dog set suspenderet. 

I forbindelse med tilbagebetalingen er det en betingelse, at der foretages en opgørelse af 

tilbagebetalingskravet ud fra relevant regnskabs- og bilagsmateriale. Kravets størrelse afhænger af, i 

hvor høj grad der er sket overvæltning på aftager samt justering ud fra konsekvensændringer. De 

nærmere betingelser og praktiske oplysninger fremgår af de enkelte styresignaler, der udstedes som 

følge af en underkendt praksis. 

Både den afgiftspligtige og aftageren kan anmode om tilbagebetaling fra Skattestyrelsen, hvorved 

også det direkte krav mellem aftageren og Skattestyrelsen anerkendes. Dermed er 

tilbagebetalingsprocessen ikke umulig eller uforholdsmæssig vanskelig i den nuværende 

administrative praksis. Derfor finder afhandlingen, at den danske tilbagebetalingsproces må anses 

som i overensstemmelse med effektivitetsprincippet. Tilbagebetalingsprocessen sondrer desuden 

ikke mellem nationalitet, hvorfor ækvivalensprincippet også er opfyldt. 
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Der foreligger ikke generelle klare og præcise retningslinjer for håndteringen af 

tilbagebetalingskravet, hvilket medfører uforudsigelighed. Det er problematisk for 

retssikkerhedsprincippet, at retsstillingen først bliver klarlagt i konkrete styresignaler.  

Afgiftspligtige og aftagere har derved ikke i tilstrækkelig grad mulighed for at orientere sig om deres 

retsstilling på forhånd. Manglende lovbestemmelser strider desuden imod legalitetsprincippet, som 

forvaltningen er underlagt.  Retssikkerhedsprincippet kan derfor ikke anses som opfyldt. Derudover 

er det problematisk for opfyldelsen af ligebehandlingsprincippet, at der er forskel på den tidsperiode, 

hvori den afgiftspligtige og aftageren kan foretage tilbagesøgning, idet de vurderes som værende i 

sammenlignelige situationer. 

Håndteringen tager højde for hensynet til statens provenu ved, at der foretages konsekvensændringer, 

hvorved risikoen for overkompensation mindskes. Dette er dog ikke i modstrid med EU-rettens 

effektive virkning, idet konsekvensændringer er medvirkende til at sikre momsrettens 

neutralitetsprincip ved et korrekt tilbagebetalingsbeløb. Hensynet til statens provenu vægter mindre 

end hensynet til effektivitetsprincippet, idet Skattestyrelsen bærer en stor del af den administrative 

byrde ved tilbagebetalingsprocessen. 

Selvom den danske administrative praksis er i overensstemmelse med de EU-retlige principper, 

opfyldes de forvaltningsretlige hensyn ikke. Dermed er der potentiale for forbedringer og en mere 

hensigtsmæssig tilbagebetalingsproces. 

Afhandlingens komparative analyse viser, at Sverige også håndterer tilbagebetalingsprocessen ved 

brug af vejledninger i den administrative praksis. Udgangspunktet er, modsat i dansk ret, at 

Skatteverket kun tilbagebetaler den ulovlige opkrævning til den afgiftspligtige. Derefter anmoder 

aftageren om opfyldelse af sit krav fra den afgiftspligtige. Hvis den afgiftspligtige ikke frivilligt 

tilbagebetaler til aftageren, må der opnås opfyldelse gennem et civilt søgsmål. Aftageren kan kun 

rette kravet mod Skatteverket, hvis det er umuligt at opnå tilbagebetaling fra den afgiftspligtige. 

Betingelserne i den svenske model er klare og præcise, hvilket er positivt sammenholdt med 

hensynet til retssikkerheden. Indholdet i betingelserne er dog for restriktive ift. 

effektivitetsprincippet, da betingelserne medfører, at det er uforholdsmæssigt vanskeligt for aftageren 

at opnå opfyldelse af sit krav. 

Afhandlingen fremfører retspolitiske overvejelser, som kan anvendes ved udarbejdelsen af et 

lovgivningsforslag, for at finde den mest hensigtsmæssige tilbagebetalingsproces for ulovlig 

opkrævning af moms.  Afhandlingen vurderer, at tilbagesøgningen foretages mest hensigtsmæssigt 

ved brug af den danske model. Tilbagesøgningsprocessen kan dog forbedres ved at vedtage et 
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lovforslag med klare og præcise lovbestemmelser, der hjemler de generelle retningslinjer. Derudover 

vil fremtidige styresignaler kunne have en supplerende funktion, som indeholder mere præciserede 

oplysninger vedrørende den konkrete sag. Herved vil retssikkerheden kunne forbedres som følge af, 

at det opnås øget forudsigelighed for parternes retsstilling. 
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19. Anvendte forkortelser 

B Beslutningsforslag 

BEK Bekendtgørelse 

DJV Den juridiske vejledning 

EF Det Europæiske Fællesskab 

EU Den Europæiske Union. 

EØF Europæiske Økonomiske Fællesskab 

FL Forældelsesloven 

FSR Foreningen for danske revisorer 

GA Generaladvokatens forslag til afgørelse 

GL Grundloven 

H Højesteret 

L Lov 

LAL Lønsumsafgiftsloven 

LBK Lovbekendtgørelse 

LSF Lovforslag som fremsat 

LSV Lov som vedtaget 

MBG Momsbekendtgørelsen 

ML Momsloven 

MSD Momssystemdirektiver 

OPK Opkrævningsloven 

RL Renteloven 

SF Skatteförfarandelag 

SFL Skatteforvaltningsloven 

SKM  Skatteministeriet 

SKR Skrivelse 

SKTST Skattestyrelsen 

TEU Traktaten om Den Europæiske Union 

TEUF Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde 

VLR Vestre Landsret 

  

https://www.eu.dk/da/dokumenter/traktater/traktaten-eu?rfd=1
https://www.eu.dk/da/dokumenter/traktater/traktaten-eu?rfd=1
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20. Kildefortegnelse 

20.1 Reguleringsregister 

Traktater: 

- Traktat om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (Romtraktaten) af 1. januar 

1958. 

- Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om 

oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (Lissabontraktaten) af 1. december 1999. 

- C 364/01, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 18. december 

2000. 

- C 326/47, Konsolideret udgave af Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde 

(TEUF) af 26. oktober 2012. 

- C 326/13, Konsolideret udgave af Traktaten om Den Europæiske Union (TEU) af 26. oktober 

2012. 

Forordninger: 

- 1777/2005/EF, Forordning om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 77/388/EØF om 

det fælles merværdiafgiftssystem (Gennemførelsesforordning, 2005) af 17. oktober 2005. 

- 904/2010/EU, Rådets forordning om det administrative arbejde og bekæmpelse af svig 

vedrørende merværdiafgift (Administrativ samarbejdsforordning) af 7. oktober 2010. 

- 282/2011/EU, Rådets gennemførelsesforordning om foranstaltninger til gennemførelse af 

direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (Gennemførelsesforordning, 

2011) af 15. marts 2011. 

Direktiver: 

- 67/227/EØF, Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om 

omsætningsafgifter (1. momsdirektiv) af 11. april 1967. 

- 77/388/EØF, Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om 

omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (6. 

momsdirektiv) af 17. maj 1977. 

- 2006/112/EF, Rådets direktiv om det fælles merværdiafgiftssystem (Momssystemdirektivet) 

af 28. november 2006. 

- 2008/8/EF, Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til 

leveringsstedet for tjenesteydelser (Momsdirektiv vedr. leveringssted) af 12. februar 2008. 

Love: 

- Avtalslagen: SFS 1915:218 af 11. juni 2015 og senest opdateret 19. august 2018, Lag om 

avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 

- Bogføringsloven: LBK nr. 648 af 15. maj 2006, Bekendtgørelse om bogføringsloven, med 

senere ændringer lov nr. 468 af 17/06/2008, lov nr. 1231 af 18/12/2012 og lov nr. 55 af 

27/01/2015. Hovedlov: Bogføringslov nr. 1006, af 23/12/1998 med senere ændringer. 

- Danske lov (DL 5-14-4): L nr. 11000 af 15. april 1683, Kong Christian Den Femtis Danske 

Lov. 

- Finansloven 2016 § 38: Finanslov for finansåret 2016 – § 38. Skatter og afgifter af 17. 

december 2016, Finansministeriet. 
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- Forældelsesloven: LBK nr. 1238 af 9. november 2015, Bekendtgørelse af lov om forældelses 

af fordringer, med senere ændring lov nr. 140 f 28/02/2018. Hovedlov: Forældelseslov nr. 

522 af 06/06/2007, med senere ændringer. 

o Betænkning nr. 1460 af 13. juni 2005, Betænkning om revision af 

forældelseslovgivningen samt den udsendte pressemeddelelse, fra justitsministeren 

(Betænkning 1460-05). 

o LSF nr. 165 af 28. februar 2007, Forslag til Lov om ændring af fordringer (LSF 165-

07). 

o L nr. 522 af 6. juni 2007, Lov om ændring af fordringer (L 522-07). 

- Grundloven: L nr. 169 af 5. juni 1953, Danmarks Riges Grundlov. 

- Lønsumsafgiftsloven: LBK nr. 239 af 7. marts 2017, Bekendtgørelse af lov om afgift af 

lønsum m.v., med senere ændringer lov nr. 745 af 08/06/2018 og lov nr. 1130 af 11/09/2018.  

- Momsloven: LBK nr. 760 af 21. juni 2016, Lov om merværdiafgift, med senere ændringer 

lov nr. 474 af 17/05/2017, lov nr. 1555 af 19/12/2017, lov nr. 1130 af 11/09/2018, lov nr. 

1430 af 05/12/2018, lov nr. 1431 af 05/12/2018, lov nr. 1548 af 18/12/2018 og lov nr. 1726 

af 27/12/2018. Hovedloven: Momsloven nr. 375 af 18/05/1994, med senere ændringer. 

o L nr. 102 af 31. marts 1967, Lov om almindelig omsætningsafgift (L 102-67). 

o L nr. 363 af 14. maj 1992, Lov om ændring af merværdiafgiftsloven (L 363-92). 

- Opkrævningsloven: LBK nr. 573 af 6. maj 2019, Bekendtgørelse af lov om opkrævning af 

skatter og afgifter m.v. 

- Renteloven: LBK nr. 459 af 13. maj 2014, Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold 

ved forsinket betaling. Hovedlov: Renteloven nr. 638 af 12/12/1997, 

- Skatteförfarandelag, SFS 2011:1244 af 1. december 2011 og senest opdateret 14. marts 2019, 

Skatteförfarandelag. 

- Skatteforvaltningsloven: LBK nr. 678 af 31. maj 2018, Bekendtgørelse af 

skatteforvaltningsloven, med senere ændringer lov nr. 1555 af 19/12/2017, lov nr. 278 af 

17/04/2018, lov nr. 1130 af 11/09/2018 og lov nr. 1726 af 27/12/2018. Hovedlov: 

Skatteforvaltningsloven nr. 427, af 6/6/2005 med senere ændringer. 

o LSF nr. 175 af 12. marts 2003, Forslag til Lov om ændring af skattestyrelsesloven og 

andre love (LSF 175-03).  

o LSF nr. 110 af 24. februar 2005, Forslag til Skatteforvaltningsloven (LSF 110-05). 

o LSV nr. 175 af 27. maj 2003, Forslag til Lov om ændring af skattestyrelsesloven og 

andre love (LSV 175-03). 

o L nr. 428 af 6. juni 2005, Lov om ændring af en række love som følge af 

skatteforvaltningsloven (L 428-05). 

o B nr. 42 af 1. december 2005, Beslutningsforslag til folketingsbeslutning om mere 

rimelig muligheder for at få tilbagebetalt ulovligt opkrævede skatter og afgifter (B 

42-05). 

o LSF nr. 149 af 13. marts 2010, Forslag til Lov om ændring af 

skatteforvaltningsloven, lom om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven 

(LSF 149-10). 

o J.nr. 2009-711-828, L 149 Ministersvar på spørgsmål nr. 14 af 15. april 2010. 

o L nr. 545 af 26. maj 2010, Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lom om 

registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven (L 545-10).  

- Offentlighedsloven: L nr. 606 af 12. juni 2013, Lov om offentlighed i Forvaltningen, med 

senere ændringer lov nr. 148 af 07/02/2017, lov nr. 503 af 23/05/2019 og lov nr. 556 af 

29/05/2018. 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=190170
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196405
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203012
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205411
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205411
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205461
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205461
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206301
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Bekendtgørelser: 

- Lønsumsafgiftsbekendtgørelsen: BEK nr. 774 af 21. juni 2013, Bekendtgørelse om afgift af 

lønsum mv.. 

- Momsbekendtgørelsen: BEK nr. 808 af 30. juni 2015, Bekendtgørelse om merværdiafgift, 

med senere ændringer BEK nr. 1090 af / 29/12/2015, BEK nr. 609 af 01/06/2017 og BEK nr. 

1779 af 27/12/2018. 

- Skatteforvaltningsbekendtgørelsen: BEK nr. 804 af 20. juni 2018, Bekendtgørelse om 

varetagelsen af told- og skatteforvaltningens opgaver. 

Cirkulærer, styresignaler og SKAT-meddelelser 

- SKM2006.607.SKAT af 9. oktober 2006, SKAT-meddelelse erstatter TSS-cirkulære. 

- SKR nr. 9106 af 25. januar 2008, Skrivelse om De formueretlige forældelsesfrister 

vedrørende borgernes tilbagesøgningskrav.  

- SKM2015.733.SKAT af 25. november 2015, SKATs retningslinjer for tilbagebetaling af 

beløb opkrævet i strid med EU-retten – Styresignal (Danfoss-styresignal), 

Skatteforvaltningen. 

- SKM2015.734.SKAT af 25. november 2015, Genoptagelse - Forvaltning af 

investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C-464/12, 

ATP PensionService – styresignal (ATP-styresignal), Skatteforvaltningen. 

- Dnr. 132 15867-16/111 af 15. Januar 2016, Skatteverkets fortsatta handläggning i 

tryckerimomsärendena efter Högsta Domstolens beslut i mål nr Ö 2708-15 (Skatteverkets 

ställningstaganden), Skatteverket.  

- Sagsnr. 17-0976554 af 3. juli 2017, Udkast til styresignal - Forenklet model for behandling af 

krav om tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP 

PensionService (Udkast til styresignal med forenklet model), Skatteforvaltningen. 

- SKM2017.437.SKAT af 3. juli 2017, Styresignal – Suspension af forældelsesfristen for krav, 

der i kraft af EU-Domstolens dom i C-464/12, ATP PensionServise A/S, måtte tilkomme 

efterfølgende omsætningsled/aftagere (Suspensionsstyresignal), Skatteforvaltningen. 

- SKM2018.348.SKTST af 2. juli 2018, Styresignaler, SKM-meddelelser og høringsportalen 

for styresignaler – Styresignal (Styresignal om styresignaler), Skattestyrelsen. 

- SKM2019.142.SKTST af 8. marts 2019, Forvaltning af investeringsforeninger – begrebet 

forvaltning i momsmæssig forstand – præcisering – styresignal (Begrebsstyresignal), 

Skattestyrelsen. 

- SKM2019.145.SKTST af 8. marts 2019, Forenklet valgfri model for behandling af krav om 

tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService – 

styresignal (Styresignal med forenklet model), Skattestyrelsen. 

Andet: 

- Den juridiske vejledning: Den juridiske vejledning version 2019-1 af 1. januar 2019, 

Skatteforvaltningen. 

- Forbrugsbeskatningsbetænkning: Betænkning nr. 202 af 1958, Betænkning om 

forbrugsbeskatning. 

- Lovprogram: Lovgivning finansåret 2018/2019, oktober 2018, Regeringen.  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/24.html
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20.2 Domsregister 

EU-domme: 

- C-6/64, Flaminio Costa mod ENEL (Costa-ENEL), se domsresumé s. 9. 

- C-283/81, SRL CILFIT mod Sundhedsministeriet (CILFIT), se domsresumé s. 8. 

- C-199/82, Finansministeriet mod SpA San Giorgio (San Giorgio), se domsresumé s. 42. 

o EU:C:1983:247, San Giorgio, GA. Forslag til afgørelse fra generaladvokat G.F. 

Mancini, fremsat den 27. september 1983. 

- C-152/84, M. H. Marshall mod Southampton and South-West Hampshire Area Health 

Authority (Marshall), se domsresumé s. 15. 

- C-331/376 og 378/85, Les Fils de Jules Bianco SA og J. Girard Fils SA mod Directeur 

général des douanes et droits indirects (Bianco og Girard), se domsresumé s. 43. 

- C-192/95 – C-218/95, Société Comateb m.fl. mod Directeur general des douanes et droits 

indirects (Societé Comateb), se domsresumé s. 11. 

- C-147/01, Weber's Wine World Handels-GmbH, Ernestine Rathgeber, Karl Schlosser og 

Beta-Leasing GmbH mod Abgabenberufungskommission Wien (Webers Wine World), se 

domsresumé s. 44. 

- C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH mod Ministero delle Finanze (Reemtsma), se 

domsresumé s. 37. 

- C-542/08, Friedrich G. Barth mod Bundesministerium (Barth), se domsresumé s. 79. 

- C-88/09, Graphic Procédé mod Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction 

publique (Graphic Procédé), se domsresumé s. 84. 

- C-398/09, Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og 

Sportsforretning og KID-Holding A/S mod Skatteministeriet (Lady & Kid), se domsresumé s. 

42. 

- C-94/10, Danfoss A/S og Sauer-Danfoss ApS mod Skatteministeriet (Danfoss), se 

domsresumé s. 8. 

o EU:C:2011:181, Danfoss, GA. Forslagt til afgørelse fra generaladvokat J. Kokott, 

fremsat den 24. marts 2011. 

- C-464/12, ATP PensionService A/S mod Skatteministeriet (ATP), se domsresumé s. 9. 

- C-637/17, Cogeco Communications Inc. mod Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS 

SA og NOS-SGPS SA (Cogeco Communications), se domsresumé s. 68. 

Danske domme: 
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