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1. Executive summary 

This thesis for the graduate programme cand.merc.aud. (MSc in Business Economics and Auditing) at 

Copenhagen Business School addresses the subject of ”investment funds” from a VAT law perspective. The 

thesis will be interesting from a VAT law and VAT theoretical point of view in relation to understanding and 

interpreting the investment fund concept. 

 

The thesis will take the reader through a theoretical understanding of the investment fund concept based on 

the VAT exemption provision included in section 13(1)(11)(f) of the Danish VAT Act. In this thesis, the 

theoretical understanding of the investment fund concept will build on a description, an analysis and an 

assessment of the concept for VAT law purposes of an investment fund.  

 

The background of the thesis is the publication by the Danish Tax Agency in March 2019 of a draft 

administrative note concerning a change of practice as regards the concept of investment fund for VAT law 

purposes based on a number of cases submitted to the European Court. The Danish Tax Agency’s purpose of 

the draft administrative note is for it to lead to a change of the previous administrative practice in the area.  

 

It is thus assessed that the implementation of the change of practice, which tightens the previous administrative 

practice, will have the effect that, in future, a number of investment funds can no longer be considered as such 

for VAT purposes. The consequence of this is that the management services bought will no longer be VAT 

exempt. This will result in an ”increase” in management services or a lower profit as the imposed VAT cannot 

be deducted.   

 

The thesis also compares the above-mentioned draft administrative note with the EU rulings analysed in this 

thesis, and in this connection it is assessed whether the opinion of the Danish Tax Agency is in accordance 

with EU legal practice.  

 

Based on a number of cases submitted to the European Court, the thesis deduces what is, for the purpose of 

this thesis, understood by current law as regards the investment fund concept. The analysed matters and 

circumstances which are assessed to apply to the investment fund concept have thus been compared with the 

Danish Tax Agency’s view in this respect.  

 

The thesis concludes that a number of issues listed by the Danish Tax Agency are in accordance with EU legal 

practice; however, it is doubtful whether a number of the underlying interpretations stated by the Danish Tax 

Agency are in accordance with this. 
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2. Indledning 

Den 8. marts 2019 offentliggjorde skatteforvaltningen et udkast til styresignal med praksisændring om 

begrebet ”investeringsforening”. Gennem dette udkast til styresignalet påtænker Skattestyrelsen at ændre de 

betingelser, som efter Skattestyrelsens fortolkning af en række EU-domme er afgørende for, at et 

investeringsinstitut i momsretlig henseende kan anses for at være omfattet af begrebet ”investeringsforening”. 

Praksisændringen vil både lempe og skærpe hidtidig administrativ praksis. Efter implementeringen af 

praksisændringen vil dette således efter Skattestyrelsens opfattelse forventes at have indflydelse på nuværende 

investeringsforeninger. Det er således Deres opfattelse, at ikke alle investeringsforeninger som efter 

nuværende gældende praksis er omfattet af investeringsforeningsbegrebet, vil kunne opfylde gældende 

betingelser fremadrettet (Styresignal 8. marts 2019, 2019).  

 

Selvom styresignalet er baseret på Skattestyrelsens fortolkning af en række af EU-Domstolens præmisser samt 

henvisninger til blandt andet Momskomiteens guideline fra det 109th møde i Momskomiteen den 1. december 

2017, så har udkast til styresignalet mødt adskillig kritik og spørgsmål til Skattestyrelsens fortolkning heraf. 

Kritikken og spørgsmålene kommer blandt andet fra the Big Four1, FSR (Brancheorganisationen for godkendte 

revisorer i Danmark) og advokatfirmaer som ønsker enten uddybning af, eller forklaring for Skattestyrelsens 

fortolkninger.  

 

Men hvorfor er dette så vigtigt?  

 

Som det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f er ”Forvaltning af investeringsforeninger” fritaget 

for moms. Ved Skattestyrelsens udkast til styresignal vil praksisændringen således medfører ændringer i hidtil 

administrativ praksis2, hvilket vil kunne medføre ved implementeringen heraf, at nogle investeringsforeninger 

ikke fremadrettet i momsmæssig henseende vil kunne betragtes som investeringsforeninger. Dette vil således 

medføre, at hvis en investeringsforening ikke længere i momsmæssig henseende kan betragtes som en sådan, 

så vil den forvaltning som de indkøber ikke længere være momsfritaget. Effekten heraf vil betyde en ”stigning” 

i forvaltningsydelsen eller et lavere overskud idet den pålagte moms ikke kan fradrages.   

 

Denne afhandling vil således tage udgangspunkt i ovenstående kritik/undren over Skattestyrelsens fortolkning 

af EU-Domstolens afgørelser/betingelser for at der momsretligt er tale om en investeringsforening. Denne 

afhandling vil således have det formål at fastlægge gældende ret for så vidt angår begrebet 

                                                      
1 KPMG · Deloitte · PwC · EY 
2 Seneste ændret administrativ praksis fremgår af Den Juridiske Vejledning D.A.5.11.9.3 – denne administrative praksis 
vil ikke i denne afhandling blive behandlet yderligere, jf. afsnittet om afgrænsning.  
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”investeringsforening” samt analysere og vurdere om Skattestyrelsens udkast til styresignal er i 

overensstemmelse hermed. 

3. Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående indledning vil denne afhandlings problemformulering tage udgangspunkt i 

følgende: 

 

”Hvad er gældende ret for så vidt angår begrebet ’investeringsforening’ i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra 

f og er Skattestyrelsens fortolkning heraf i overensstemmelse hermed?” 

 

Med henblik på at klarlægge ovenstående problemformulering vil afhandlingen tage udgangspunkt i 

efterfølgende juridiske- og metodiske overvejelser.  

 

Nærværende afhandling henvender sig således primært til personer, som ønsker en analyse og vurdering om 

hvad gældende ret er for så vidt angår investeringsforeningsbegrebet samt hvorvidt Skattestyrelsens 

fortolkning af begrebet ”investeringsforening” er i overensstemmelse hermed. 
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4. Metode og disposition 

Det anbefales at læseren henleder sin opmærksomhed på nærværende metodeafsnit, da afhandlingens metode, 

afgrænsninger og kildevurderinger vil have betydning for forståelsen af de efterfølgende fremlagte resultater, 

argumenter og konklusioner som denne afhandling vil frembringe. 

 

4.1 Juridiske metode 

Retsvidenskaben indbefatter en række forskellige metodiske teorier, der kan anvendes i forbindelse med et 

retsvidenskabeligt arbejde med en given problemformulering. Et valg af metode afgør derfor, hvordan en given 

problemstilling vil blive belyst. Denne afhandling vil tage udgangspunkt i den retsdogmatiske metode, der 

medfører at retskilderne beskrives og fortolkes/analyseres, for at komme frem til en retsstilling om hvad 

gældende ret er (Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 29).  

 

På baggrund af den udledte gældende ret for begrebet ”investeringsforening”, vil dette blive sammenholdt og 

analyseret i forhold til Skattestyrelsens fortolkning, for på den måde at besvare om hvorvidt denne er i 

overensstemmelse hermed. Gennem afhandlingen søges det, at udlede hvordan retstilstanden på området 

”investeringsforening” er, og ikke hvordan den bør være, hvorfor det videnskabsteoretiske udgangspunkt for 

denne afhandling er af rets positivistisk karakter (Andersen, 2016). 

 

4.2 Samspillet mellem EU-retten og Momslovens betydning som retskilde 

Dette afsnit har til formål at sætte læseren ind i denne afhandlings rationale omkring fastsættelse af gældende 

ret, herunder samspillet mellem EU-retten og den nationale rets betydning som retskilde.  

 

Danmark fik som et af de første lande implementeret fra 3. juli 1967 en generel merværdiafgift (moms), nemlig 

vedrørende lov nr. 102 af 31. marts 1967, som blev vedtaget af Folketinget den 29. marts 1967 (Henkow & 

Thygesen, 2015). 

 

Danmark er senere indtrådt i EF-samarbejdet (det som vi kender i dag som EU). Hovedformålet med EF-

traktaten, fremgik af EF-traktatens artikel 2, at hovedformålet blandt andet var at etablere et fælles marked, 

med fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser (Henkow & Thygesen, 2015, s. 13). På daværende tidspunkt 

påvirkerede medlemsstaternes forskellige merværdiafgiftssystemer den frie bevægelighed for varer og 

tjenesteydelser, hvorfor dette senere gjorde at der blev fremsat forslag til harmonisering af medlemsstaternes 

omsætningsafgifter og andre direkte skatter (Henkow & Thygesen, 2015, s. 13).   
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Ovenstående har således gennem årene skabt en række momsdirektiver med det formål at skabe harmonisering 

og finde et fælles momssystem på tværs af medlemslandene. Det vil således derfor også være at finde i denne 

afhandling, at nogle af de i denne afhandlings analyserede EU-domme henviser til ”gammelt” direktiv, hvor 

andre der ligeledes i afhandlingen vil være at finde nuværende og dermed gældende direktiv. Henvisninger til 

de ophævede direktiver i denne afhandlings behandlede EU-domme, vil efter Momssystemdirektivets artikel 

411, stk. 2, betragtes som henvisninger til nuværende direktiv, og i denne forbindelse skal læses i 

overensstemmelse med sammenligningstabellen i Momssystemdirektivets bilag XII. Som det fremgår af 

Momssystemdirektivets 3. præambel, kan der således godt være tale om, at direktivets struktur og affattelse 

omarbejdes, uden at det omarbejde principielt medfører nogen materielle ændringer af gældende lovgivning, 

hvilket ligeledes er tilfældet i denne afhandlings analyserede EU-domme, for så vidt angår 

momsfritagelsesbestemmelsen vedrørende ”forvaltning af investeringsforeninger, således som disse er fastsat 

af medlemsstaterne”3. 

 

Da Danmark i sin tid indtrådte i EF samarbejde, har Danmark ligeledes også overgivet en del af sin suverænitet 

til det fælles samarbejde (EU). Dette skyldes at ved indtræden forpligter en medlemsstat sig til at implementere 

EU-retsakter (unionsretlige direktiver) på området i national ret (Henkow & Thygesen, 2015).  

 

De momsretlige regler, som hovedsageligt er harmoniseret gennem direktiver på basis af artikel 113 TEUF 

retter sig mod medlemsstaterne, herunder eksempelvis Danmark. Da direktiver retter sig mod 

medlemsstaterne, og ikke er bindende for andre end medlemsstaternes forskellige organer, betyder dette at 

eksempelvis skattemyndighederne skal have hjemmel i den danske momslov for opkrævning af afgift, jf. 

Grundlovens § 434. Derimod kan eksempelvis danske virksomheder påberåbe sig bestemmelser i direktiver 

selvom disse ikke direkte er implementeret i den danske momslov såfremt, at der ikke er nogen nationale love 

som direkte regulerer den danske virksomheds problemstilling/udfordring5. Dette kræver dog, at 

bestemmelserne i direktivet er direkte anvendelige, hvilket vil sige når de er klare, præcise og ubetingede, samt 

den fastsatte frist for implementeringen er udløbet (Henkow & Thygesen, 2015, s. 15-16).  

 

                                                      
3 Momsfritagelsen fremgår af Momssystemdirektivet artikel 135, stk. 1, litra g, som her fremgår af Rådets direktiv som 
senest ændret ved Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem 
4 Af Grundlovens § 43 fremgår at ”Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; ej heller kan noget 
mandskab udskrives eller noget statslån optages uden ifølge lov.” 
5 Her kunne der eksempelvis være tale, om hvorvidt en virksomhed har fradrag for en bestemt varer- eller ydelse, hvor de 
specifikke forhold omkring denne, ikke kan udledes på baggrund af den danske momslov. 
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I forhold til brug af national ret, følger endvidere princippet om, at blandt andet den danske momslov skal 

fortolkes EU-konformt, hvilket vil sige at denne skal fortolkes i overensstemmelse med 

momssystemdirektivets formål (Henkow & Thygesen, 2015).6 

 

Set med udgangspunkt i dansk national ret, er nuværende gældende momslov, og senest ændret ved, LBK nr. 

1021 af 26/09/2019 således udformet på baggrund af Rådets Direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om 

det fælles merværdiafgiftssystem, der anses for at være implementeringen af det gældende Momsdirektiv.  

 

Set i lyset af ovenstående, skabes der en problemstilling i forhold til at Momsloven ikke kun skal være i 

overensstemmelse Momsdirektivet, men denne må heller ikke stride imod Grundloven. Som det fremgår af 

Grundlovens § 20, overdrager Danmark dermed en del af lovgivningskompetencen til EU.  

 

Som tidligere nævnt er et direktiv med hensyn til det tilsigtede formål bindende for enhver medlemsstat, som 

dette rettes til, dog overlades det til de nationale myndigheder at bestemme form for gennemførslen. Nationale 

lovgivningsmagter skal vedtage en “national gennemførselsforanstaltning”, hvorefter den nationale lovgivning 

tilpasses direktivet. Ved en sådan gennemførsel sikrer medlemsstaterne EU-lovgivningens effektivitet i 

overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde hvilket er fastsat i artikel 4, stk. 3, i TEU (Bux, 2019). 

 

Det kan imidlertid være svært at indsætte EU-retlige retskilder ind i et retskildehieraki7, hvor nationale 

retskilder befinder sig, selvom EU-retten skal anses for at være en del af gældende dansk ret (Munk-Hansen, 

2018, s. 276). Hvis der henses til ovenstående, så må det vurderes at EU-retten vil have forrang i den retlige 

trinfølge, som nævnt er det dog svært at placere denne forrang i retskildehierakiet (Munk-Hansen, 2018). 

 

På ovenstående baggrund vil dette således have betydning for denne afhandlings fremadrettede 

kildevurderinger, herunder betydning for de efterfølgende fremlagte resultater, argumenter og konklusioner, 

som denne afhandling vil frembringe. Denne afhandling vil således blive udarbejdet med det udgangspunkt at 

der i EU-retten er forrang for national ret, i det der henses til at direktiverne skal være implementeret hos 

medlemsstaterne8, jf. ovenstående. 

 

                                                      
6 Denne bestemmelse fremgår endvidere af dommen C-14/83, von Colson og Kamann, herunder præmis 26, hvor det 
udledes at national ret skal fortolke national lov i lyset af direktivets ordlyd og formål. 
7 Retskildehiearkiet vil blive behandlet senere i denne afhandlings afsnit 4.6.  
8 Ved direktiver forstås, som tidligere beskrevet, ud fra almene principper, at disse EU-retsakter er et fælles EU-mål hvor 
det er op til de enkelte medlemslande at bestemme hvordan disse EU-retsakter gennemføres i national lov, hvor de først 
er gældende, når disse er implementeret, i modsætning til forordninger som har direkte bindende for medlemslandene. Da 
Momssystemdirektivet således er implementeret i dansk ret, forstås dette direktivs mål/formål således at være ”bindende” 
for medlemslandet Danmark.  
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4.3 Metodiske overvejelser 

Med udgangspunkt i ovenstående juridiske metode, hvor gældende ret ønskes at blive kortlagt, er denne 

afhandling primært baseret på retskilder. Retskildernes form og betydning er nærmere beskrevet i 

nedenstående afsnit (samt afsnit 4.4 og 4.5).  

 

Overordnet set er nærværende afhandling basereret på momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g, med 

momsfritagelsen på forvaltning af investeringsforeninger. Af momssystemdirektivet artikel 135, stk. 1, litra g 

fremgår det: ”forvaltning af investeringsforeninger, således som disse er fastsat af medlemsstaterne”. Denne 

bestemmelse er således senest implementeret i den danske lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26/09/20199 (Herefter 

kaldet ”Momsloven”) § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, med følgende ordlyd: ”Forvaltning af investeringsforeninger.” 

 

Som nævnt i indledningen har Skattestyrelsen i udkast til styresignal af den 8. marts 2019 med udgangspunkt 

i ovenstående lovbestemmelser foretaget udkast til praksisændring. Skattestyrelsen har med udgangspunkt i 

primært retspraksis i form af en række EU-domme foretaget vurdering af hvorledes investeringsforenings-

begrebet bør forstås.  

 

Som den ovenfor anførte lovtekst antyder, er ordet ”investeringsforening” eller ”investeringsforeninger” ikke 

nærmere defineret i loven. Gennem denne afhandling søges det således at fastslå hvorledes definitionen på 

begrebet “investeringsforeninger” skal forstås, samt analysere på om hvorvidt Skattestyrelsens fortolkning er 

i overensstemmelse hermed.  

 

Da som ovenfornævnt ikke er foretaget yderligere definition i lovteksten, vil denne afhandling gennem den 

juridiske retsdogmatiske metode således primært tage udgangspunkt i en række retskilder som gennem analyse 

og fortolkninger vurderes at kunne bidrage med argumenter og resultater til brug for denne afhandlings 

problemstilling.  

 

  

                                                      
9 Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven) 
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4.4 Beskrivelse af gældende ret 

Som beskrevet i ovenstående afsnit, vil denne afhandling udarbejdes med det udgangspunkt, at EU-retten har 

forrang for national ret. Med dette taget i betragtning i forbindelse med denne afhandlingsmetode, er det 

således gennem ”højeste retskilde” at gældende ret defineres.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående, er det således denne afhandlings metode at besvare problemstillingen 

gennem EU-retten. Som tidligere nævnt er ”investeringsforeningsbegrebet” ikke nærmere defineret i 

Momssystemdirektivet. Som det fremgår af momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g); ”forvaltning af 

investeringsforeninger, således som disse er fastsat af medlemsstaterne” 

 

På baggrund af ovenstående formulering, kan det lægges til grund at denne formulering skaber en vis 

problematik, i det at Momssystemdirektivet herigennem giver medlemsstaterne mulighed for selv at definere 

rammerne for begrebet ”forvaltning af investeringsforeninger”. Afhandlingen vil i de senere analyser komme 

ind på betydningen heraf for de enkelte medlemsstater.  

 

Da ovenstående direktivtekst bygger på at medlemsstaterne har en vis form for kompetence til selv at fastsætte 

rammerne herfor, skal gældende ret, således udledes gennem øvrige retskilder/instanser. Da EU-Domstolen er 

den højeste retsinstans (se endvidere afsnit 4.6.2 vedrørende dennes retskildeværdi), er det dermed denne 

afhandlings opfattelse, at dennes afsagte domme vil blive betragtet som udtryk for gældende ret. 

 

EU-Domstolens sager/domme vil ud fra en systematisk gennemgang samt fortolkning/analyse af EU-

Domstolens præciseringer (præmisser), skabe grundlag for vurdering af gældende ret i forhold til forståelse af 

begrebet ”investeringsforening” i momsretligt perspektiv.  

 

Gennem de udvalgte domme fra EU-Domstolen, er formålet således at udlede eventuelle retsregler og 

retsprincipper som jf. EU-Domstolen skal inddrages ved retsanvendelsen af Momssystemdirektivets 

bestemmelser hos medlemsstaterne (herunder Danmark).  

 

Domsanalyserne vil i videst udstrækning blive foretaget med udgangspunkt i objektivitet og saglige 

begrundelser. Det skal dog bemærkes, at ved analyse og fortolkning af gældende ret, kan det ikke undgås at 

der i afhandlingen inddrages en vis form for subjektive betragtninger i relation til fortolkninger heraf. Det skal 

derved bemærkes, at afhandlingen ikke kan indeholde en absolut og objektiv beskrivelse af gældende ret, men 

afhandlingen forsøger gennem saglige begrundelser, at udlede hvad EU-Domstolen anser for gældende ret, for 

så vidt ”investeringsforeningsbegrebet” angår.  
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4.5 Analyse af Skattestyrelsen fortolkning af gældende ret 

Med udgangspunkt i ovenstående metodiske tilgang til at fastslå gældende ret, vil det af afhandlingens 

vurdering/definition af investeringsforeningsbegrebet, således sammenholdes med Skattestyrelsens 

opfattelse/fortolkning af begrebet, og derigennem konkludere om hvorvidt Skattestyrelsens fortolkning er i 

overensstemmelse med gældende ret.  

 

Skattestyrelsen har for nuværende en fortolkning af momsfritagelsen efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, 

Litra f, i den Juridiske Vejledning10. Der må dog lægges til grund ved udkast til styresignalet med 

praksisændring om begrebet “investeringsforening”, at Skatteforvaltningen og dermed Skattestyrelsen har til 

sinde at foretage ændring på Deres nuværende fortolkning af momsfritagelsen.  

 

På baggrund af dette antages det på nærværende tidspunkt, at den Juridiske Vejledning må anses for være 

“gammel dansk praksis”. På denne baggrund vil denne afhandling bygge på, at Skattestyrelsens fortolkning 

skal forstås som udtryk for det udkast til styresignal med praksisændring om begrebet “investeringsforening” 

af den 8. marts 2019. (se endvidere afgrænsning for Juridiske Vejledning under denne afhandling afsnit om 

afgrænsning 4.8) 

 

4.6 Anvendte kilder og litteratur samt vurdering af retskildeværdien 

Dette afsnit har til formål at sætte læseren ind i de kilder og litteratur som denne afhandling anvender. 

Endvidere har afsnittet til formål, at sætte læseren ind i den retskildeværdi som denne afhandling tillægger de 

enkelte kilder og litteratur.  

 

De forskellige nationale retskilder kan efter den retsdogmatiske metode indsættes i et retskildehierarki, hvor 

skrevne retskilder vil vær placeret over uskrevne retskilder (Munk-Hansen, 2018, s. 255). I forhold til de 

skrevne retskilder er der et princip vedrørende den retlige trinfølge, der medfører at Grundloven er øverst. Det 

medfører således at efterfølgende skrevne retskilder ikke må stride imod selve Grundloven (Munk-Hansen, 

2018, s. 289).  

 

Omkring det momsretlige område, der siger Grundloven følgende jf. § 43; “Ingen skat kan pålægges, forandres 

eller ophæves uden ved lov” (Grundloven, 1953) . Med dette forstås, at der i den danske momslov skal være 

hjemmel til enten, at opkræve eller fritage moms og at dette ikke må være i strid med Grundloven.  

 

                                                      
10 Se afhandlingens afsnit 4.8 om afgrænsning heraf. 
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Da EU-retten ikke som udgangspunkt indgår i national trinfølge, som tidligere nævnt, bygger denne afhandling 

således på princippet om at EU-retten har forrang for national ret, herunder underforstået, at der lægges til 

grund, at denne ikke strider mod Grundloven. 

 

4.6.1 Momssystemdirektivet 

Som denne afhandlings problemformulering antyder, vil denne afhandlings problem tage udgangspunkt i den 

danske momslovs § 13, stk. 1, nr. 11, litra f. 

 

Men som tidligere anført, er den danske momslov implementeret på udgangspunktet i Momssystemdirektivets 

artikel 135, stk. 1, litra g, hvor denne afhandling således ligeledes bygger på momssystemdirektivets artikel 

135, stk. 1, litra g, med momsfritagelsen på forvaltning af investeringsforeninger, hvorfor denne i sin 

naturlighed er en medvirkende referencekilde til denne afhandling.  

 

Momssystemdirektivet artikel 135, stk. 1, litra g fremgår Rådets direktiv som senest ændret ved Rådets direktiv 

2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem. Dette direktiv, samt denne artikel 

135, vil fremadrettet i denne afhandling blive benævnt ”Momssystemdirektivet”. 

 

Momssystemdirektivets retskildeværdi vil på baggrund af denne afhandlings afsnit 4.2 vedrørende ”Samspillet 

mellem EU-retten og Momslovens betydning som retskilde”, ud fra en alt andet lige betragtning antages, at 

være over national lov, jf. ovenstående, medmindre denne strider mod selve den Danske Grundlov. 

Momssystemdirektivet artikel 135, stk. 1, litra g, er implementeret i den danske lov i momslovens § 13, stk. 1, 

nr. 11, litra f.  

 

Som tidligere benævnt er investeringsforeningsbegrebet i hverken momssystemdirektivet eller i national dansk 

lovgivning videre defineret. Ved denne afhandling vil der således blive udover ovenstående, anvendes andre 

retskilder som anført nedenfor.  
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4.6.2 Forståelse af retskilder – højeste retsinstans 

Ved denne afhandlings forståelse af retskilder, vil dette tage udgangspunkt i det materiale af retlige karakter 

som anvendes til at udlede gældende ret. Ved udledning af gældende ret, skal dette i denne afhandling forstås 

som løsning af en konkret retlig konflikt/problemstilling, som den højeste retsinstans må antages/vurderes at 

nå frem til, jf. ovenstående.  

 

Ved højeste retsinstans i momsmæssige sammenhænge vil dette være EU-Domstolen, i det at EU-Domstolen 

er øverste autoritative fortolker af EU-retten, jf. TEUF art. 267 samt ovenstående afsnit. 

 

Afhandlingen baseres således primært på EU-Domstolens afsagte domme, da EU-Domstolen har forrang frem 

for medlemsstaternes nationale lovgivning, medmindre at EU-Domstolens afgørelser vil stride mod den danske 

Grundlov, jf. ovenstående.  

 

EU-Domstolen vil herefter i denne afhandling blive benævnt som ”EU-Domstolen” eller ”Domstolen”. 

 

4.6.3 EU-rettens retspraksis 

Nedenfor er oplistet EU-domme som denne afhandling primært vil være baseret på. Den opstillede rækkefølge 

vil ligeledes være rækkefølgen for de i afhandlingens senere analyserede afsnit. Rækkefølgen er opstillet i 

samme rækkefølge som dommene er afsagt i.  

 

Som ovenfornævnt er nærværende afhandling primært baseret på en række EU-domme. Disse domme 

udmøntes i følgende: 

 C-169/04, Abbey National plc 

 C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc 

 C-44/11, Deutsche Bank AG 

 C-424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, 

 C-464/12, ATP PensionService A/S 

 C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs 

 

Ovenfornævnte domme er således afhandlingens primære genstand for at udlede gældende ret. Ovenstående 

domme tager udgangspunkt i hver deres primære problemstillinger. Det er således ikke nødvendigvis hele 

dommen som vil kunne bruges/anvendes i nærværende afhandling. Det er således kun de eventuelle retsregler 

og retsprincipper som knytter sig til investeringsforeningsbegrebet som vil blive beskrevet og analyseret.  
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Det skal midlertidigt bemærkes at størstedelen af ovenstående domme er afsagt på andet sprog end dansk. 

Denne afhandling vil primært være baseret på den danske version af dommene, men ved eventuelle 

tvivlsspørgsmål om forståelse af retsregler og principper m.v., vil den engelske version blive inddraget til 

eventuel afklaring af disse.   

 

EU-Domstolen er en dynmanisk Domstol, hvor kendetegnende for EU-Domstolen er, at Domstolen løbende 

er under udvikling, hvilket medfører, at ældre afgørelse ikke altid kan betragtes som udtryk for gældende ret 

(Sørensen & Nielsen, 2008, s. 129). Dette vil i denne afhandling betyde, at såfremt der er uoverensstemmelse 

mellem præmisser anført i nye- og ældre afgørelser, vil den nyeste afgørelse have forrang ved fortolkningen.  

 

På denne baggrund vurderes gældende ret således at kunne udledes gennem disse EU-domme, dog fortsat med 

udgangspunkt i et kildekritisk perspektiv i forhold til Grundloven som øverste retskilde for Danmark, jf. 

ovenstående afsnit. 

 

4.6.4 Generaladvokatens forslag til afgørelse – EU-Domstolen 

Der vil i sagerne blandt andet blive henvist til generaladvokatens forslag til afgørelse. Generaladvokaterne som 

er tilknyttet EU-Domstolen har til opgave at komme med forslag til, hvordan Domstolen skal dømme i en 

given sag. Dommerne i de givne sager er ikke efterfølgende bundet til generaladvokatens forslag til afgørelse, 

men da dommerne og generaladvokaterne har samme baggrund, og tolker på de samme regler, vil det ofte 

kunne ses i praksis, at dommerne følger generaladvokaternes forslag (EU.dk, 2018).  

 

Set ud fra et retskildeperspektiv, vil retskildeværdien af generaladvokatens forslag til afgørelser således ikke 

være bindende/gældende ret overfor dommernes afgørelse. Dette vil i denne afhandling dog alene begrænses 

til de tilfælde, hvor EU-domstolen ikke henviser direkte til dem generaladvokatens forslag til afgørelse. I de 

tilfælde hvor EU-Domstolen således direkte henviser til et punkt i generaladvokatens forslag til afgørelse, er 

det således denne afhandlings opfattelse, at dette punkt har samme retskildeværdi som EU-Domstolens øvrige 

præmisser.  

 

Denne afhandling vil således i de tilfælde hvor der ikke i EU-Domstolens afgørelse henvises direkte til 

generaladvokatens forslag til afgørelse, bruge generaladvokatens forslag med henblik på at forstå og analysere 

på EU-Domstolens afsagte præmisser, hvor det vurderes at kunne bidrage, men vil ikke bruges som egentlig 

retskilde, hvorfor konklusioner derfor ikke vil blive underbygget af generaladvokatens forslag alene. 
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I de tilfælde hvor der henvises direkte til generaladvokatens forslag til afgørelse, vil generaladvokatens punkter 

i forslag til afgørelse som der henvises til, således tillægges samme retskildeværdi som EU-Domstolens øvrige 

præmisser, hvorfor konklusioner således godt vil blive underbygget alene på disse forslag.  

 

4.6.5 Skattestyrelsens udkast til styresignal af den 8. marts 2019 

Til analyse af Skattestyrelsen fortolkning, vil styresignalet med udkast til praksisændring vedrørende 

“investeringsforeninger” af den 8. marts 2019 blive anvendt.   

 

Ovenstående udkast til styresignal vil herefter i denne afhandling blive omtalt som ”Styresignal” eller 

”Styresignalet”.  

 

Set ud fra et retskildeværdis perspektiv, så vil Styresignalet ikke være en bindende ”retskilde” over for 

nationale-, eller EU-Domstole. Da det må antages at Styresignalet vil blive implementeret i Skattestyrelsen 

Juridiske Vejledning, vil dette være bindende for Skattestyrelsens medarbejdere. Endvidere kan borgere og 

virksomheder støtte ret på denne administrative praksis i det omfang, at den pågældende praksis ikke klart er 

i uoverensstemmelse med højere rangerede retskilder (Den Juridiske Vejledning - A.A.7.1.3, 2019).  

 

Endvidere skriver Skattestyrelsen i Den Juridiske Vejledning følgende: 

”I det omfang EU-domstolen måtte fastslå, at dansk praksis har været i strid med EU-retten, vil 

udgangspunktet være, at der kan støttes ret på dansk praksis, indtil praksisændringen offentliggøres med et 

passende varsel.” (Den Juridiske Vejledning - A.A.7.1.3, 2019) 

 

Ovenstående medfører ikke i sig selv, at Skattestyrelsens administrativ praksis ikke er i overensstemmelse med 

gældende ret men blot, at der ikke er tale om bindende retskilde over for nationale domstole, ej heller EU-

Domstolen.  
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4.6.6 Momskomiteens guidelines 

Ved analyse og gennemgang af ovenstående Styresignal, vil Momskomiteens guidelines ligeledes blive brugt 

til forståelse af Styresignalet, idet at Styresignalet i større omfang henviser til Momskomiteens guidelines.  

 

Det skal dog bemærkes at betydningen af Momskomiteens guidelines ikke må overvurderes, jf. 

Generaladvokatens forslag EU-Domstolens sag C-155/12, RR Donnelley, punkt 50. Dette kan på denne 

baggrund således lægges til grund, at medlemslande ikke er direkte bundet af Momskomiteens guidelines, men 

derimod kan anvendes som fortolkningshjælp uden at denne guideline må overvurderes.  

 

På EU’ egen hjemmeside står der følgende vedrørende Momskomitéen og dennes arbejde; 

“The VAT Committee was set up under Article 398 of the VAT Directive to promote the uniform application 

of the provisions of the VAT Directive. Because it is an advisory committee only and has not been attributed 

any legislative powers, the VAT Committee cannot take legally binding decisions. It can however give some 

guidance on the application of the Directive.” (Europa.eu, 2019) 

 

Endvidere fremgår følgende; 

“The VAT Committee also examines questions concerning the application of EU VAT provisions raised by the 

Commission or a Member State. As a result of the discussion, the VAT Committee may agree guidelines on 

specific matters. 

Please bear in mind that guidelines issued by the VAT Committee are merely views of an advisory committee. 

They do not constitute an official interpretation of EU law and do not necessarily have the agreement of the 

European Commission. They do not bind the European Commission or the Member States who are free not to 

follow them.” (Europa.eu, 2019) 

 

Som det fremgår af ovenstående citater, bliver det direkte oplyst, at Momskomitéens arbejde ikke kan tillægges 

nogle retsmæssig værdi, men at der udelukkende er tale om hjælp i forbindelse til forståelse af Direktivet. 

Dertil bliver det ydermere oplyst, at Momskomitéen undersøger spørgsmål enten rejst af EU-Kommissionen 

eller medlemsstater i EU. Resultatet af undersøgelsen af disse spørgsmål som diskuteres i Momskomitéen er, 

at der bliver udformet nogle guidelines til fortolkningshjælp.  

 

Tillæg til dette, bliver det endda ligeledes påpeget, at de guidelines der udstedes af Momskomitéen, ikke har 

nogen retsmæssig værdi og udgør ikke en officiel fortolkning af EU-lovgivningen. På denne baggrund lægges 

til således til grund, at Momskomiteens guideline således ikke binder hverken Europa Kommissionen eller 

medlemsstaterne, jf. ovenstående.  
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4.6.7 Sekundær litteratur – artikler, fagbøger m.v. 

Med henblik på at forstå, og analysere primære kilder i form af EU-Domstolens afsagte domme, vil sekundær 

litteratur i form af artikler, vejledninger og fagbøger blive anvendt. Det skal dog bemærkes at denne afhandling 

ikke vil tillægge disse typer kilder nogen retskildeværdi, da disse ikke kan bruges til at støtte ret på. Derved 

vil disse kilder i nærværende afhandling ikke bruges som grundlag til udledning af gældende ret. Disse kilder 

vil udelukkende bruges til eventuel forståelse og analysering af EU-domme m.v. hvor det vurderes at kunne 

anvendes i det, at disse sekundære litteraturstudier tager udgangspunkt disse forfatters mange års erfaringer og 

specialisering på momsområdet. 

 

4.6.8 Direktivet 85/611 (UCITS) 

Der bliver i en række af denne afhandlings analyserede domme henvist til direktivet 85/611 af 20. december 

1985 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektive investering i 

værdipapirer (investeringsinstitutter) som er ophævet, og erstattet af nuværende, og senest ændret ved Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative 

bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) - også i 

daglig tale kaldet ”UCITS-direktivet”.  

 

Dette direktiv vil ikke blive behandlet særskilt i nærværende afhandling. Direktivet vil i sin helhed bidrage 

med forståelse, men som det vil anføres senere i denne afhandling ikke kunne bruges direkte til definitionen 

på investeringsforeningsbegrebet, jf. C-169/04, Abbey National plc. 

 

4.7 Kildekritik 

Ved denne afhandlings brug af sekundær litteratur i form af artikler, vejledninger og fagbøger vil det lægges 

til grund at disse kildetyper, ikke vil have en retskildeværdi som vil kunne bidrage til en egentlig konklusion, 

men som ovenfornævnt vil kunne bruges til at forstå og analysere de primære kilder. En række af disse kilder 

vil hverken være første- eller andenhånds kilder, ligesom det må forventes at en række af disse vil være præget 

af subjektive vurderinger. Herunder kan det lægges til grund, at en række af disse kilder vil være kommercielt 

drevet, hvorfor der kan forventes at være grundlag for, at objektiviteten vil være præget af den kommercielle 

tilgang. Disse kilder vil således blive brugt med udgangspunkt i et stort kildekritisk perspektiv. 
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4.8 Afgrænsning 

Forvaltningsbegrebet 

Som anført i både EU-lovgivning samt i den danske momslov er det ”forvaltning af investeringsforening” som 

er momsfritaget. I denne afhandling afgrænses der for forståelsen af ”forvaltningsbegrebet”.  

 

Afhandlingens enkelte afsnit vil således udelukkende tage udgangspunkt i beskrivelser, analyser og vurdering 

med det formål at udlede gældende ret i forhold til ”investeringsforeningsbegrebet”. Hvorfor der som tidligere 

nævnt, kan være analyserede domme, hvor ikke alle forhold i disse findes relevante, og dermed ikke er 

beskrevet eller analyseret nærmere, da de efter denne afhandlings vurdering ikke bidrager til analyse af 

”investeringsforeningsbegrebet”.   

 

Den Juridiske Vejledning 

Nærværende afhandling vil tage udgangspunkt i Skattestyrelsens udkast til Styresignal af den 8. marts 2019. 

Denne afhandling vil således afgrænse sig fra Skattestyrelsens fortolkning af investeringsforeningsbegrebet i 

”Den Juridiske Vejledning”. Denne afgrænsning tager udgangspunkt i, som tidligere nævnt, at det antages på 

nærværende at være ”gammel dansk praksis” som er anført i vejledningen.  

 

Denne antagelse bygger på, at Skattestyrelsen udsender udkast til styresignal om praksisændring, hvorfor det 

må lægges til grund at Skattestyrelsen har i sinde at ændre hidtidig praksis. Derved vil det alt andet lige 

forventes at blive en realiseret ændring som indføres i Den Juridiske Vejledning. Afhandlingen ser således 

Skattestyrelsens fortolkning af investeringsforeningsbegrebet som udtryk for det i Styresignalet af den 8. marts 

2019 anførte fortolkninger og synspunkter.   

 

Endeligt Styresignal 

I ovenstående sammenhæng afgrænses der desuden fra et endeligt Styresignal såfremt, at dette måtte blive 

offentliggjort inden aflevering af denne afhandling, da det forventes, at et endeligt Styresignal i al væsentlighed 

vil være konsistent med det offentliggjorte udkast til Styresignalet af den 8. marts 201911.  

 

Indhold i Styresignalet 

Der foretages afgrænsning til punkt 6. i Skattestyrelsens udkast til Styresignal omkring ”genoptagelse” samt 

punkt 7. omkring ”gyldighed”, idet dette ikke vurderes relevant i henhold til denne afhandlings 

problemformulering, da punkterne berører tidsfrister, og øvrige forhold omkring anmodning om genoptagelse 

                                                      
11 I skrivende stund er det endelige Styresignal blevet offentligt torsdag d. 7. november 2019. Hvilket er omkring en uge 
før afhandlingens afleveringsdato, hvorfor denne afgrænsning fortsat foretages.  
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på baggrund af det endelige Styresignal, og dermed ikke berører selve fortolkningen af 

investeringsforeningsbegrebet.  

 

Dette vurderes ligeledes at være tilfældet i punkt 5 i Skattestyrelsens udkast til Styresignal, ad 1), her nærmere 

omkring ”Vurderingstidspunktet i forhold til kravet om kollektiv investering”, da dette punkt ligeledes ikke 

vurderes at kunne bidrage til udledning af begrebet investeringsforening, herunder fortolkning af dette begreb 

m.v.  

 

Samfundsøkonomiske konsekvenser m.v. 

Endvidere vil afhandlingen afgrænse sig for konsekvensberegninger m.v. i relation til denne afhandlings 

forskelle til Skattestyrelsens Styringssignal, herunder eksempelvis de samfundsøkonomiske konsekvenser.  
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4.9 Disposition 

Denne afhandling er udarbejdet på baggrund af en række særskilte afsnit, hvor 

hvert afsnit har til formål at bidrage læseren med en forståelse og ledning af 

gældende ret i forhold til investeringsforeningsbegrebet i et momsretligt 

perspektiv.  

 

Første del af afhandlingen er bygget op på beskrivelse af afhandlingens 

problemfelt, herunder udledning af problemformuleringen. Denne del har 

ligeledes til formål at beskrive afhandlingens metode til besvarelse af 

problemformuleringen.  

 

Anden del af afhandlingen er bygget op med det formål at udlede gældende ret 

gennem de af ovenfornævnte kilder, med primært udgangspunkt i EU-

Domstolens afgørelser.  

 

Tredje del af afhandlingen er bygget op med det formål at udlede 

Skattestyrelsens fortolkning af investeringsforeningsbegrebet, samt foretage 

analyse heraf i forhold til denne afhandlings gældende ret for så vidt angår 

investeringsforeningsbegrebet.  

 

Fjerde del af afhandlingen tager udgangspunkt i konklusionen. Konklusionen 

vil udmønte sig i denne afhandlings fortolkning af gældende ret for så vidt 

angår investeringsforeningsbegrebet, samt en konklusion om hvorvidt 

Skattestyrelsens Styresignal af den. 8. marts 2019 er i overensstemmelse 

hermed.  

 

 

 

 

 

  

Figur 1- egen produktion 
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5. Investeringsforeninger – kort fortalt 

Dette afsnit har til formål at sætte læseren ind i en overordnet fælles forståelse ved begrebet 

”investeringsforening”. Dette afsnit kortlægger således ikke nødvendigvis hvad der forstås ved begrebet 

”investeringsforening” ud fra et momsretligt perspektiv, men blot en almen forståelse for begrebet.  

 

En investeringsforening er overordnet en sammenslutning af investorer, som går sammen i et fællesskab for at 

eksempelvis kunne sprede sine investeringer over mange forskelle lande, sektorer og selskaber 

(Nykreditinvest, 2019).  

 

En investeringsforening betragtes som en juridiske enhed12. Opsætningen af en investeringsforening, vil kunne 

se således ud, at den juridiske enhed (investeringsforeningen) administrerer de underliggende 

investeringsfonde, og derigennem sikre en professionel pleje, at de bagvedliggende indskud fra investorerne 

for, at kunne levere det bedst mulige afkast (Nykreditinvest, 2019). På denne baggrund, er det således den 

underliggende investeringsfond som de enkelte investorer gennem køb af investeringsbevis som investorerne 

investerer i. Gennem disse investeringsbeviser (ejerandele) kan investorerne modtage løbende afkast, som 

fremkommer gennem afkastet i de fonde, som investoren har investeret i, fratrukket omkostninger til driften 

heraf (Nykreditinvest, 2019) 

 

At investorer går sammen, kan medføre en række fordele i forhold til at foretage en investering på egen hånd. 

Det kan blandt andet forekomme ved, at der gennem en investeringsforening kan opnås en større spredning af 

investorens investering, som vil kunne være vanskelig at opnå, ved egen investering i enkeltaktier. Samtidig 

kan man gennem investeringsforening opnå professionel pleje, som kan være med til at sikre, at investorens 

afkast udvikler sig optimalt i forhold til den ønskede og fastsatte strategi.  

 

Der er fra EU’s side udformet fælles europæiske ”spilleregler” for rammerne for investeringsforeningerne 

gennem Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og 

administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer 

(investeringsinstitutter) - også i daglig tale kaldet ”UCITS-direktivet”. Investeringsforeninger behøver dog 

ikke nødvendigvis at være omfattet af disse ”spilleregler”, men vil således være omfattet af øvrige 

lovgivninger, som eksempelvis i Danmark værende ”Lov om forvaltere af alternative 

investeringsforeninger”13.  

                                                      
12 Ved det almene begreb investeringsforening er der ikke tale om, et ”almindeligt” selskab, som ligeledes er en juridisk 
enhed, hvor selskabet investerer i værdipapirer (Juridisk vejledning C.D.1.1.10.13.10). Der er flere faktorer som skal 
påhvile den juridiske enhed for, at denne kan betragtes som en investeringsforening.  
13 Denne lov er implementeret på baggrund af EU’s FAIF-direktiv, hvorfor disse alternative ”Spilleregler” fortsat ville 
være ”EU-regulerende”. 
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6. Analyse af EU-rettens fortolkning af ”Investeringsforeningsbegrebet” 

Som anført i denne afhandlings metodeafsnit, vil denne afhandling tage udgangspunkt i række EU-Domme i 

forhold til kunne besvare denne afhandlingens problemformulering.  

 

Som tidligere nævnt, vil denne afhandling fokusere på nedenstående seks domme, der alle har været forelagt 

EU-Domstolen. Disse domme vil blive analyseret i forhold til, hvad EU-Domstolen fortolker som gældende 

ret på området vedrørende, om en enhed kan anses for, at være en investeringsforening i momsretlig henseende. 

 

De enkelte domme vil have hver sit analyseafsnit, som omfatter indledende kortlæggelse af sagen, 

efterfølgende analyse af væsentlige præmisser, samt en tilhørende opsummering/konklusion på de præmisser 

som der i denne afhandling er fundet væsentlige, i forhold til vurdering af investeringsforeningsbegrebet: 

 

 C-169/04, Abbey National plc 

 C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc 

 C-44/11, Deutsche Bank AG 

 C-424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd 

 C-464/12, ATP PensionService A/S 

 C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs 

 

  



  

Side 24 af 117 
 

6.1 C-169/04, Abbey National plc 

 

6.1.1 Sagens faktum 

EU-Domstolens sag C-169/04, Abbey National plc, omhandlede anmodning om præjudiciel afgørelse 

vedrørende fortolkning af artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 

197714.  

  

Anmodning blev fremsat i forbindelse med to sager mellem Abby National plc (Herefter kaldet ”Abby 

National”) og Inscape Investment Fund på den ene side og Commissioners of Customs & Excise15 (Herefter 

kaldet ”Commissioners”) på den anden side.  

 

Den ene problemstilling omhandlede opkrævning af afgifter af tjenesteydelser leveret af depositarerne for en 

række institutter for kollektiv investering. Disse institutter var i sagen etableret som trusts (authorised unit 

trust) og som åbent investeringsselskab (Open-Ended Investment Company – Herefter kaldet ”OEIC”). Den 

anden problemstilling omhandlede administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser leveret af et tredje 

selskab.  

 

Den nærmere tvist i sagen omhandler Abbey National Unit Trust Managers Limited og Scottish Mutual 

Investment Managers Limited, som er en del af Abbey National VAT group, som yder forvaltning for en række 

godkendte investeringsforeninger, som i sagen er anført ”authorised unit trusts”. 

  

Sagen er anlagt af Abbey National, idet flere ”trustees” har opkrævet moms i forbindelse med forvaltningen 

som Abbey Nationals datterselskaber udfører.   

 

6.1.2 Domstolens præmisser:  

EU-Domstolen stadfæster i dommens præmis 43, at begrebet ”forvaltning” af investeringsforeninger i 

momssystemdirektivet, er et selvstændigt fælleskabsretligt begreb hvorfor, at medlemsstaterne ikke kan ændre 

i dette. Dette betyder således, at det ikke er op til de enkelte medlemsstater at definere hvorledes begrebet 

forvaltning i momsfritagelsen skal defineres.  

 

Det fremgår af EU-Domstolens sag C-169/04, Abbey National plc, følgende af præmis 53; ”… 

investeringsforeninger uanset deres juridiske form. Således er såvel institutter for kollektiv investering i 

                                                      
14 Nuværende lov og senest ændret ved Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g. 
15 I denne afhandling oversat til ”Kommissærerne for told og punktafgifter”. 
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værdipapirer, der er oprettet ifølge aftaler eller som trusts, som institutter, der er oprettet i henhold til 

vedtægter, omfattet af denne bestemmelses anvendelsesområde.”. 

 

Af denne præmis fastslår EU-Domstolen indledningsvist, at ved forståelse af begrebet ”investeringsforening” 

er det ikke den juridiske form, som er afgørende for om man er omfattet af momsfritagelsesbestemmelserne 

eller ej. EU-Domstolen udtaler i C-169/04, Abbey National plc, i præmis 68; ”Under disse omstændigheder 

følger det af princippet om afgiftsneutralitet, at de erhvervsdrivende skal kunne vælge den organisationsform, 

som ud fra en strengt økonomisk synsvinkel passer dem bedst, uden at skulle løbe en risiko for, at deres 

transaktioner udelukkes fra den fritagelse, der er fastsat i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6.”.  

 

Ovenstående præmis 53 og 68 stadfæster således, at for at kunne indgå under momsfritagelsesbestemmelserne 

er det således ikke afgørende, om der er tale om den ene eller den anden organisatoriske form, hvorfor det kan 

lægges til grund, at kapitalselskaber i form af danske ApS’er eller A/S’ ligeledes kan indgå i momsfritagelsens 

bestemmelser. 

 

EU-Domstolen slår endvidere fast, at sammenhængen eller ordlyden i momsfritagelsen ikke tyder på at skulle 

have haft til hensigt at begrænse bestemmelsen til, kun at omfatte institutter for kollektiv investering i 

værdipapirer, som er oprettet ifølge aftaler eller som trust, jf. præmis 54. I dommens præmis 56 stadfæster 

EU-Domstolen at enhver anden fortolkning af momsfritagelsen, hvor kun forvaltning af institutter for kollektiv 

investering som er oprettet ifølge aftale eller som trust, men ikke i henhold til vedtægter, vil være i strid med 

princippet om afgiftsneutralitet. Hermed åbner EU-Domstolen således op, under henvisning til den fælles 

momsordning som hviler på, og som ifølge EU-Domstolen er bygget på, at hindre at erhvervsdrivende som 

udfører samme transaktioner behandles forskelligt med hensyn til opkrævning af moms, jf. præmis 56 

fortsættelsesvis.  

 

På ovenstående baggrund, jf. præmis 54 og 56, kan det lægges til grund, at afgiftsneutralitet, herunder at 

erhvervsdrivende som udfører samme transaktioner ikke skal behandles forskelligt med hensyn til 

momsopkrævning, er et vigtigt forhold til fortolkning af momsfritagelsesbestemmelsen, herunder 

investeringsforeningsbegrebet.  

 

I sagen bliver der spurgt ind til om Rådets direktiv 85/611 af 20. december 1985 om samordning af love og 

administrative bestemmelser om visse institutter for kollektive investering i værdipapirer 

(investeringsinstitutter) kan anvendes til fortolkning af, hvorledes investeringsforeningsbegrebet skal forstås. 

Af direktivets 85/611 artikel 1, stk. 3 anvendes udtryk til beskrivelse af institutter for kollektiv investering i 

værdipapirer.  
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EU-Domstolen anfører i C-169/04, Abbey National plc, i præmis 55; ”På tidspunktet for vedtagelsen af sjette 

direktiv var fællesskabsterminologien på dette område nemlig endnu ikke harmoniseret, idet direktiv 85/611, 

som i artikel 1, stk. 3, indeholder en fællesskabsdefinition af investeringsinstitutter, først blev vedtaget i 1985.” 

 

På denne baggrund afviser EU-Domstolen i præmis 55, at direktiv 85/611 artikel 1, stk. 3 i momsretlig 

henseende kan anvendes som definition af begrebet investeringsforening, idet direktivet 85/611 er vedtaget i 

1985, og dermed er vedtaget efter momsdirektivet blev udformet og vedtaget. Det fremgår endvidere af præmis 

55, at selvom der er sammenfald mellem de udtryk til beskrivelse af investeringsforening i den franske og i 

den italienske sprogversion direktiv 85/611 som der er anvendt i artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, er dette ikke 

tilfældet i bl.a. den engelske, den tyske, den danske eller den nederlandske sprogversion, hvorfor EU-

Domstolen derved ikke tillægger dette betydning.  

 

Under hensyn til ovenstående, fremgår det endvidere af C-169/04, Abbey National plc, i præmis 59 følgende; 

”Bestemmelsen skal således fortolkes ud fra den sammenhæng, i hvilken den optræder, og direktivets formål 

og opbygning, idet det bærende hensyn bag den fritagelse, som er indført ved bestemmelsen, særligt skal tages 

i betragtning…” 

 

Det kan ud fra ovenstående præmis 43, 53, 55 og 59, således udledes at investeringsforeningsbegrebet ud fra 

disse præmisser, skal tolkes ud fra det formål og hensigten, som lovgiver ved udformning og vedtagelsen af 

momssystemdirektivet har tiltænkt, herunder under hensyn princippet om afgiftsneutralitet.  

  

EU-Domstolen går i Abby National-sagen lidt tættere på formålet med momsfritagelsen, idet at C-169/04, 

Abbey National plc, i præmis 62 fremgår; ”Således som generaladvokaten har anført i punkt 68 i forslaget til 

afgørelse, er formålet med den fritagelse af transaktioner, der er knyttet til forvaltningen af 

investeringsforeninger, der er fastsat i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, bl.a. at gøre det lettere 

for småinvestorer at investere i investeringsforeninger.”  

 

Det kan på denne baggrund udledes, at formålet med momsfritagelsen er blandt andet, at gøre det lettere for 

småinvestorer at investere.  

 

Det fremgår endvidere af C-169/04, Abbey National plc, præmis 62 at; ”Bestemmelsens nr. 6 har til formål at 

sikre, at momsordningen er skattemæssigt neutral i forhold til valget mellem direkte investeringer og 

investeringer gennem investeringsinstitutter.”.  
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EU-Domstolen fastslår således at hensigten og formålet med momsfritagelsen blandt andet er, at gøre det dels 

lettere for småinvestorer samt at sikre skattemæssig neutralitet i forhold til om man foretager en direkte 

investering eller om man ønsker gennem investeringsinstitutter.  

 

Med udgangspunkt i hensigt, og formål af momsfritagelsesbestemmelsen, lægges til grund, at disse præmisser 

skaber en form for ”grundlæggende” og ”overordnede” faktorer, som skal være til stede for, at dels begrebet i 

momsmæssige henseende kan anvendes, og dels, at en investeringsforening kan blive omfattet af fritagelsen.  

 

Under henvisning til sag C-8/03, Banque Bruxelles Lambert SA, præmis 42, går EU-Domstolen i præmis 61 

ind og udtrykker nærmere, hvorledes investeringsforeninger skal agere og ejes under henvisning til 

investeringsinstitutter som omfattet af Rådets direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser 

om visse institutter for kollektiv investering i værdipirer16.  

 

Af C-169/04, Abbey National plc, i præmis 51 fremgår der følgende; ”Det fremgår videre af artikel 1, stk. 2, i 

direktiv 85/611, at investeringsinstitutters transaktioner består i kollektiv investering i værdipapirer af kapital 

tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden. Med den kapital, som medlemmerne indbetaler ved køb af 

andele, opretter og administrerer investeringsinstitutterne for medlemmernes regning og mod vederlag 

porteføljer sammensat af værdipapirer …”.  

 

Ovenstående præmis, lægges til grund, at dette skal forstås, at investeringsforeningen skal henvende sig til 

offentligheden, og dermed ikke kun kan ejes af en enkelt person eller en lukket kreds af personer. Endvidere 

går EU-Domstolen ind og benævner ”køb af andele”, hvorfor det må lægges til grund, at for at der kan være 

tale om investeringsforening, så skal investorkunder eje en andel af foreningen, og foreningen skal således 

forvalte den kapital som tilvejebringes gennem investorkunders køb af deres respektive andele.  

  

I sagen har EU-Domstolen endvidere stadfæstet, at der ikke ifølge ordlyden i momssystemdirektivet er 

udelukket, at forvaltning af investeringsforeninger kan anses for at bestå af flere særskilte tjenesteydelser, ej 

heller afgørende om de kommer fra tredjepartsadministrator, jf. præmis 67. Det som EU-Domstolen i denne 

forbindelse har lagt vægt på er, om de administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser, som ligeledes 

leveres af tredjepartsadministrator kan ”ses under et”, samt at ”udgøre en særskilt helhed”, “der opfylder de 

specifikke og væsentlige funktioner for en ydelse som beskrevet i nævnte nr. 6…”, jf. præmis 70. 

 

Derved slår EU-Domstolen således fast, at ved fritagelsen skal der ses på de enkelte ydelser, herunder ligeledes 

den ydelse som leveres, er specifikke og væsentlige elementer ved investeringsforeninger, jf. præmis 71. 

                                                      
16 Herunder som tidligere beskrevet ”UCITS”.  
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Herunder nævner EU-Domstolen sagen C-169/04, Abbey National plc, i præmis 71 at; ”… Den blotte levering 

af en faktisk eller teknisk tjenesteydelse, som f.eks. at et databehandlingssystem stilles til rådighed, er ikke 

omfattet af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6…”. I relation til ydelsesbegrebet fastslog EU-

Domstolen dog, at depositarydelser ikke er omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen, jf. præmis 65, da disse 

opgaver ikke er omfattet forvaltning, men er knyttet til kontrollen med og overvågning.  

 

6.1.3 Konklusion 

Indledningsvist blev det stadfæstet, at momsfritagelsen skulle anses for et selvstændigt fællesretligt begreb, jf. 

præmis 43, hvor EU-Domstolen stadfæstede at, indholdet ikke kunne ændres af medlemsstaterne.  

 

Det kunne ud fra præmis 43, 53, 55 og 59, lægges til grund, at momsfritagelsesbestemmelsen skal 

udledes/defineres ud fra det formål og hensigten, som lovgiver ved udformning og vedtagelsen af 

momssystemdirektivet har tiltænkt.  

 

Ved udledning af definitionen, skal der tages hensyn til, at formålet blandt andet er, at gøre det lettere for 

småinvestorer at investere i investeringsforeninger, samt at sikre skattemæssigt neutralitet mellem at foretage 

direkte investeringer og gennem investeringsinstitutter, jf. præmis 62.  

 

Det blev endvidere afvist af EU-Domstolen i præmis 55, at direktiv 85/611 artikel 1, stk. 3 i momsmæssig 

henseende, kan anvendes som definition af begrebet investeringsforening, idet direktivet 85/611 er vedtaget i 

1985, og dermed er vedtaget efter momsdirektivet blev udformet og vedtaget. 

 

Der blev i sagen lagt vægt på, at det ikke er den juridiske- eller organisatoriske form som er afgørende for om 

der er tale om en investeringsforening, jf. præmis 53 og 68. Investeringsforeningen behøvede endvidere ikke 

være oprettet ifølge aftaler eller som trust, men kunne derimod ligeledes være oprettet som følge af vedtægter, 

jf. præmis 54.  

 

I denne forbindelse blev det endvidere fastlagt at for at der er tale om en investeringsforening, skal denne 

foretage kollektiv investering i værdipapirer. Kapitalen som er tilvejebragt, skal være tilvejebragt gennem 

offentligheden, og ikke kun være tilvejebragt gennem en lukket kreds. Kapitalen skal endvidere komme 

gennem investorkunders køb af andele af investeringsforeningen, jf. præmis 51. 

 

Modsætningsvist til den juridiske- eller organisatoriske form, lagde EU-Domstolen i sagen vægt på, at 

momsfritagelsesbestemmelsen ligeledes gik på forvaltningsbegrebet, herunder så EU-Domstolen på de 

leverede ydelser som investeringsforeningerne modtog, jf. præmis 67, 70 og 71.  
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Under hensyn til forvaltningsbegrebet, blev det i sagen således stadfæstet, at udover porteføljeforvaltning 

omfatter momsfritagelsens ligeledes administrative og regnskabsmæssige opgaver, der specifikt vedrører 

investeringsforeningens virke (specifikke og væsentlige elementer), samt dermed ligeledes kunne leveres af 

en tredjepartsadministrator såfremt der var tale om at de kunne ses under ét, jf. præmis 70. Dog slog EU-

Domstolen fast, at momsfritagelsen ikke omfatter depositarydelser, jf. præmis 65, da disse er knyttet til 

kontrollen med og overvågning17. 

 

 

  

                                                      
17 Forvaltningsbegrebet i relation til denne sag er medtaget som følge af forståelse hvad investeringsforeningen i interne 
sammenhænge indeholder. 
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6.2 C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc 

 

6.2.1 Sagens faktum 

EU-domstolens sag C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, omhandlede anmodning 

om præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkning af artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, i Rådets sjette direktiv 

77/388/EØF af 17. maj 197718.  

 

Anmodningen blev fremsat i en sag mellem JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc (Herefter 

kaldet “Claverhouse”) og The Assiociation of Investment Trust Companies19, som i hovedsagen har anlagt sag 

mod Commissioners of HM Revenue and Customs20 (herefter kaldet “Commissioners”) The Assiociations of 

Investment Trust Companies. Hovedsagen omhandlede afslag på fritagelse for moms vedrørende ovenstående 

momsfritagelsesbestemmelse .  

 

De nærmere omstændigheder i sagen er, at Claverhouse er etableret som ITC (Investment Trust Companies)21 

og har gjort brug af forvaltningsydelser fra tredjemand (JP Morgan Fleming Asset Management). Efter 

Commissioners overbevisning er ITC’er ikke omfattet af momssystemdirektivets fritagelse af “Forvaltning af 

investeringsforeninger”.  

 

Dette har i den konkrete sag betydet, at Claverhouse er momspligtig af de forvaltningsydelser som er blevet 

modtaget. Af sagen fremgår det, at denne ydelse har stået på i over en tiårsperiode med udløb 31. december 

2003, hvilket har medført et ikke-refunderbart momsbeløb på 2,7 mio. GBP (omregnet 28,6 mio. DKK pr. 31. 

december 200322).   

 

Ved forelæggelsesafgørelsen, blev der i sagen lagt vægt på definitionerne af AUT’er (Autorised Unit Trusts), 

OEIC’er (Open-ended Investment Companies) og ITC’er. På baggrund af ovenstående sag, har VAT and 

Duties Tribunal, London, således forelagt EU-domstolen en række præjudicielle spørgsmål, som omhandlede 

hvorledes investeringsforeningsbegrebet skulle fortolkes samt hvilke investeringsforeninger som var omfattet 

af begrebet.  

 

 

                                                      
18 Nuværende lov og senest ændret ved Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g. 
19 Sammenslutning som repræsenterer en række ITC’er. 
20 I denne afhandling oversat til ”Hendes Majestæts indtægter og told (England)” – som er en ikke-ministeriel afdeling i 
den britiske regering, hvis ansvar er at opkræve skatter. 
21 Investments Trust Companies – som er etableret som selskabsform, hvor investorers penge samles ved salg af et fast 
antal aktier, som ”Trust”/Tilliden udsteder når de lanceres.  
22 Kurser hentet på valutakurser.dk 
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6.2.2 Domstolens præmisser  

Indledningsvis fastslog Domstolen under henvisning til blandt andet C-169/04, Abbey National plc, at 

fritagelserne i sjette direktivs artikel 13 er selvstændige fællesskabsretlige begreber, jf. præmis 19. Hvilket 

ligeledes uddybes ved den forståelse, at momsfritagelsen underlægges en fælleskabsdefinition, for at undgå at 

momsfritagelsen anvendes forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat. De enkelte medlemsstater må definere 

de omhandlede begreber i national ret, under hensyntagen til de udtryk, som er anvendt i momsfritagelsen i 

momssystemdirektivet, jf. præmis 21.  

 

På denne baggrund må det lægges til grund, at EU-Domstolen i sagen stadfæstede, at den 

definitionskompetence som enkelte medlemsstater har, er begrænset til forbuddet mod at tilsidesætte selve den 

ordlyd som er anvendt i momsfritagelsen. 

 

I dommens præmis 26 stadfæster Domstolen under henvisning til tidligere dom C-169/04, Abbey National plc, 

præmis 53, at investeringsforeninger ikke afhænger af investeringsforeningens juridiske form. Det kan heraf 

udledes, at uagtet om Claverhouse er stiftet som børsnoterede aktieselskaber, har dette ingen indflydelse for 

momsbestemmelsens virkning. Domstolen fastslår således, at det ikke er foreningens juridiske form som er 

afgørende, men selve driftsformen som skal undersøges, jf. præmis 27.  

 

Det er Domstolens opfattelse, at det vil være strid med princippet om afgiftsneutralitet at skelne mellem om 

der er tale om åbne eller lukkede investeringsforeninger, jf. præmis 29.  

 

Det er således ikke selve den juridiske form som skal være afgørende men selve den driftsform som 

investeringsforeningen anvender. Af dommens præmis 48 fremgår, at lukkede investeringsforeninger som er 

institutter af kollektive investeringer, og som giver investorer mulighed for at investere og som konkurrer med 

foreninger, der er omfattet af momsfritagelsen, vil være strid med momsbestemmelserne, at udelukke for 

momsfritagelse. Det udledes på baggrund heraf, at uanset hvordan investeringsforeningers juridiske form ved 

kollektive investeringer er, giver investorer mulighed for at investere, og som er i konkurrence med foreninger, 

taler for at der er tale om foreninger omfattet af investeringsforeningsbegrebet, jf. ovenstående.  

 

Af forelæggelsesafgørelsen hos nationale myndigheder, har sagen lagt vægt på definitioner at AUT’er, 

OEIC’er og ITC’er, herunder den afgørende betydning for UCITS-direktivet. Dette modsiger EU-Domstolen, 

og fastslår at bestemmelserne i UCITS-direktivet ikke kan påberåbes med henblik på en snæver fortolkning af 

begrebet ”investeringsforeninger” i relation til momssystemdirektivet, jf. præmis 31.  
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Det fremgår således af dommen, at lukkede investeringsforeninger på forhånd ikke udelukkes fra kvalifikation 

af investeringsforeninger i momsmæssig henseende, og Domstolen stadfæster således, at lukkede 

investeringsforeninger, såsom ITC’er som kan sammenlignes med AUT’er og OEIC’er ligeledes er omfattet 

af ”investeringsforeningsbegrebet”, jf. præmis 37 og 51.  

 

Af dommen C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, præmis 36 fremgik; ”Denne 

fortolkning ændres på ingen måde af det forhold, at lukkede investeringsforeninger ikke er forpligtede til at 

benytte eksterne forvaltere, idet forvaltningen lige så godt kan varetages internt. Det forhold, at lukkede 

investeringsforeninger, såsom ITC'er, i modsætning til OEIC'er har mulighed for selvforvaltning, og ikke er 

forpligtede til at anvende eksterne forvaltere, har nemlig ingen relevans for et ITC, der vælger at gøre brug af 

ekstern forvaltning. Hvis en sådan forening vælger at gøre brug af ekstern forvaltning, befinder den sig 

objektivt set i samme situation som en åben investeringsforening, såsom et OEIC, der er forpligtet til at benytte 

eksterne forvaltere.” 

 

På baggrund af ovenstående blev det af Domstolen stadfæstet, at investeringsforeningsbegrebet i henhold til 

momssystemdirektivet omfatter lukkede investeringsforeninger, såsom ITC'er (Investment Trust Companies) 

uanset som der i modsætning til OEIC’er er tale om investeringsforeninger, som ikke er forpligtede til at 

benytte eksterne forvaltere. På denne baggrund kan det ligeledes lægges til grund, at investeringsforeningernes 

interne organisatoriske form således ikke har betydning for, om der i momsmæssige henseende er tale om en 

investeringsforening.  

 

Ved dommen fremgik ydermere præjudicielle spørgsmål omkring hvorledes momssystemdirektivets ordlyd 

”således som disse er fastsat af medlemsstaterne”23 kunne tolkes. Som stadfæstet i dommen, er lovens 

bestemmelser om fritagelsen blandt andet til formål at gøre det lettere for investorer at investere i værdipapirer 

gennem investeringsforeninger, idet momsudgifter ikke medtages, jf. præmis 45. Her henledes ligeledes til at 

bestemmelsen har til formål at sikre, at momsordningen er skattemæssig neutral i forhold til, om en investor 

vælger at foretage direkte investeringer eller gennem investeringsinstitutter, hvor dommen henviser til C-

169/04, Abbey National plc, præmis 62. 

 

I modsætning til EU-Domstolens sag C-169/04, Abbey National plc, har EU-Domstolen i sagens præmis 45 

sagt, at formålet blandt andet er lettere for ”investorer” at investere, hvorimod ved C-169/04, Abbey National 

plc, hvor Domstolen anførte ”småinvestorer”. Hvorvidt denne ændring i ordlyden skal vægtes højt, vurderes 

umiddelbart af mindre betydelig, under hensyn til, at formålet stadig er at det skal være lettere for nogen at 

                                                      
23 Hvilket fremgår for nuværende, og senest ændret ved, Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g. 
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kunne investere. Dette vurderes ligeledes at være tilfældet under henvisning til princippet om afgiftsneutralitet 

idet, at udelukkelse af større investorer vil være i strid med dette princip.   

 

EU-Domstolen uddybede endvidere i dommen, hvad der ligger i medlemsstaternes definitionskompetence. Det 

blev således af EU-Domstolen stadfæstet, at momsbestemmelsen kun giver medlemsstaterne kompetence til at 

definere, hvilke foreninger i national ret som er omfattet, jf. præmis 43. Det blev endvidere i denne henseende 

stadfæstet, at det vil være i strid med selve udtrykket investeringsforeninger såfremt, at medlemsstaterne 

udvælger hvem som er omfattet og hvem som ikke er, jf. præmis 42.  

 

EU-Domstolen fastslog endvidere i ovenstående sammenhæng, at det ikke er tilstrækkeligt at 

investeringsforeninger er omfattet af betegnelsen gældende for national ret. Det er også et krav, at foreningerne 

kan fritages under hensyn til momssystemdirektivets formål, jf. præmis 53.  

 

Det vurderes således, at det på ovenstående baggrund må lægges til grund, at den definitionskompetence som 

enkelte medlemslande besidder, kun gælder for national ret som helhed, og dermed ikke kompetence til at 

udvælge dem, som skal være omfattet af fritagelsen og dem som ikke skal, ej heller har kompetence til at 

definere udenlandske enheder, jf. ovenstående samt præmis 21 og 41.  

 

Endvidere afsagde dommen, at kravet til betegnelsen i national ret endvidere skal være omfattet under hensyn 

til direktivets formål og princippet om afgiftsneutralitet, jf. præmis 22 og 53. Selve afgiftsneutraliteten bygger 

på at hindre, at erhvervsdrivende som udfører samme transaktioner, behandles forskelligt i forhold til 

opkrævning af moms, jf. præmis 29 

 

6.2.3 Konklusion 

Indledningsvist blev det stadfæstet under henvisning til tidligere retspraksis C-169/04, Abbey National plc, at 

momsfritagelsen skulle anses for et selvstændigt fællesretligt begreb, jf. præmis 43. Det blev i denne 

sammenhæng fastslået, at enkelte medlemsstater må definere de omhandlede begreber i national ret, under 

hensyntagen til de udtryk som er anvendt i momsfritagelsen i momssystemdirektivet, herunder formål og 

princippet om afgiftsneutralitet, jf. præmis 21 og 22.  

 

I ovenstående sammenhæng lægges det til grund, at den definitionskompetence som de enkelte medlemsstater 

har, er begrænset til forbuddet mod at tilsidesætte selve den ordlyd som er anvendt i momsfritagelsen. I 

sammenhæng med definitionskompetence, blev det endvidere stadfæstet af Domstolen, at enkelte 

medlemsstater ikke kan udvælge hvem som er omfattet, og hvem som ikke er omfattet af 

investeringsforeningsbegrebet, men skal lave en national definition/betegnelse, jf. præmis 42.  
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Domstolen fastslog endvidere i sammenhæng med definitionskompetencen, at bestemmelserne i UCITS-

direktivet ikke kan påberåbes med henblik på en snæver fortolkning af begrebet “investeringsforeninger” i 

relation til momssystemdirektivet, jf. præmis 31. 

 

EU-Domstolen stadfæstede endvidere indledningsvist under henvisning til C-169/04, Abbey National plc, at 

det ikke er foreningens juridiske form som er afgørende, men selve driftsformen som skal undersøges, jf. 

præmis 27.  

 

På baggrund af blandt andet ovenstående, lagde Domstolen således vægt på, at lukkede investeringsforeninger 

som ITC’er på forhånd ikke kunne udelukkes fra kvalifikationen af investeringsforeninger i momsmæssig 

henseende, jf. præmis 31, 37 og 51. På denne baggrund stadfæstede Domstolen i denne sag, at 

investeringsforeningsbegrebet i henhold til momssystemdirektivet omfatter lukkede investeringsforeninger, 

såsom ITC'er. (Investment Trust Companies). 
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6.3 C-44/11, Deutsche Bank AG 

 

6.3.1 Sagens faktum 

EU-Domstolens sag C-44/11, Deutsche Bank AG, omhandlede anmodning om præjudiciel afgørelse 

vedrørende fortolkning af artikel 56, stk. 1, litra e), og artikel 135, stk. 1, litra f) og g), i Rådets sjette direktiv 

2006/112/EF af 28. november 2006.  

  

Anmodningen fra Bundesfinanzhof24 er indgivet i forbindelse med Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst25 

(Herefter kaldet ”Finanzamt”) og Deutsche Bank AG (Herefter kaldet ”Deutsche Bank”) vedrørende blandt 

andet kvalificering, af Deutsche Banks formueforvaltning med henblik på fritagelse for moms.   

  

Deutsche Bank AG leverede i løbet af 2008 porteføljeforvaltning direkte eller gennem datterselskaber til 

investorkunder. Deutsche Bank gav datterselskaberne mulighed for, frit at forvalte investeringer på vegne af 

investorkunden, under hensyntagen til den investeringsstrategi, som var aftalt med den enkelte investorkunde. 

Det fremgår af sagen, at Deutsche Bank var af investorkunden bemyndiget til at råde over aktiverne 

(værdipapirerne), i investorkundens navn og for deres regning, samt foretage forvaltning heraf uden at hente 

forudgående instrukser inden for investeringsstrategiens rammer.  

 

Deutsche Bank var af den overbevisning, at der var tale om momsfritagelse af de ydelser som hidrørte Deutsche 

Banks formueforvaltning efter tysk lovgivning Umsatzsteuergesetz 2005 (lov om omsætningsafgift af 2005) § 

4, nr. 8.  

 

Finanzamt delte ikke den opfattelse. Da Finanzgerich26 gav Deutsche Bank medhold, iværksatte Finanzamt 

derefter revisionsappel ved Bundesfinanzhof, som herefter var i tvivl om kvalificeringen af Deutcshe Banks 

porteføljeforvaltning, hvorfor det blev besluttet at forelægge EU-Domstolen præjudicielle spørgsmål. 

 

6.3.2 Domstolens præmisser 

I forhold til begrebet ”forvaltning af investeringsforeninger”, stadfæstede EU-Domstolen i denne sag og under 

henvisning til tidligere dom C-169/04, Abbey National plc, at der skal være tale om institutter som foretager 

kollektiv investering. Af EU-Domstolens sag C-44/11, Deutsche Bank AG, præmis 31 var følgende således 

anført; ”…. at de transaktioner, der er omfattet af denne fritagelse, er de transaktioner, der specifikt vedrører 

den virksomhed, som institutter for kollektiv investering i værdipapirer udøver”. EU-Domstolen stadfæstede 

                                                      
24 Den føderale fiskale domstol som er en af de fem føderale højesteretter i Tyskland 
25 Skattekontor Frankfurt am Main V-Höchst 
26 Tysk finansielle domstol 
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således som i tidligere retspraksis, at kollektiv investering i værdipapirer, således er et krav til 

investeringsforeningerne, hvorfor dette således ligeledes lægges til grund, at være et bærende element til 

fortolkning af begrebet ”investeringsforening”. 

  

EU-Domstolen henviste til generaladvokatens forslag til afgørelse punkt 14 og 15, hvor det i EU-Domstolens 

sag C-44/11, Deutsche Bank AG, fremgik af præmis 33; ”… i hvilke mange investeringer er samlet og fordelt 

over en række værdipapirer, som kan forvaltes effektivt med henblik på at optimere afkastet, og i hvilke de 

enkelte investeringer kan være relativt beskedne. Disse fonde forvalter deres investeringer i eget navn og på 

egne vegne, mens hver investor ejer en andel i fonden, men ikke fondens investeringer som sådanne.” 

 

Af ovenstående præmis kan det dermed udledes, at blandt andet formålet med en investeringsforening er, at 

have mange investeringer samlet, samt at disse investeringer skal være fordelt over en række værdipapirer. Af 

dette kan således også modsætningsvis fortolkes, at investeringsforeninger med investeringer i ét værdipapir, 

kan være tvivlsomt i forhold til ordlyden af denne præmis. Det interessante ved denne præmis i relation til den 

konkrete sag, var den sidste del af denne præmis. Af dette kan det således lægges til grund, at for at en 

investeringsforening i momsmæssig henseende kan antage at være en sådan, skal investeringerne forvaltes i 

investeringsforeningens navn og på dennes vegne – herunder skal hver investor eje en andel af fonden, og 

dermed ikke eje en andel direkte af investeringerne. EU-Domstolen lagde derved vægt på i den konkrete sag, 

at der var tale om enkeltstående investorkunder som ejede enkelte aktier, og dermed var der ikke tale om, at 

investorkunderne ejede en andel af en forening. 

 

Af dommens præmis 32 fremgik desuden under henvisning til Rådets direktiv 2001/108/EF af 21. januar 2002 

(EFT L 41, s. 35) følgende; ”…. foretage kollektiv investering af kapital tilvejebragt ved henvendelse til 

offentligheden i værdipapirer og/eller i andre likvide finansielle aktiver, hvis virksomhed bygger på princippet 

om risikospredning, og hvis andele på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes eller indløses direkte 

eller indirekte for midler af disse institutters formue.” (Deutsche Bank AG, 2012) 

 

I ovenstående sammenhæng lagde EU-Domstolen i den konkrete sag vægt på, at investeringsforeningers 

kapital er tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden. Derved fastslog EU-Domstolen i præmis 34, at 

ydelserne i Deutsche Bank hovedsageligt vedrørte en enkelt persons aktiver, hvorfor momsfritagelsen derved 

ikke var omfattet af dette, jf. præmis 35. I samme præmis uddyber EU-Domstolen, at porteføljeforvalteren 

køber og sælger værdipapirerne i kunden navn og denne regning, samt at kunden bevarer ejerskabet over de 

indkøbte værdipapirer. På denne baggrund stadfæstede EU-Domstolen, at de konkrete 

porteføljeforvaltningsydelser ikke var omfattet af momsfritagelsen, da der skal være tale om kollektiv 

investering af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden, samt at de enkelte investorkunder skal 
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eje en andel af foreningen og der skal dermed ikke være tale om værdipapirer i de enkelte investorkunders 

navn og for dennes regning.  

 

6.3.3 Konklusion 

EU-Domstolen stadfæstet indledningsvist under henvisning til tidligere dom C-169/04, Abbey National plc, at 

der skal være tale om institutter som foretager kollektiv investering, jf. præmis 31.  

 

Der blev i dommen lagt vægt på, at for at der kunne være tale om en investeringsforening, så skulle 

enkeltstående investorkunder eje en andel af foreningen, og ikke være tale om at eje en portefølje af enkelte 

aktier i eget navn og på egne vegne, jf. præmis 33.  

 

Endvidere blev der lagt til grund, at der ikke må være tale om forvaltning af porteføljer for specifikke kunder, 

men at der skal være tale om kollektiv investering af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden, 

jf. præmis 32. 

 

På baggrund af ovenstående, blev der i sagen afsagt dom om at Deutsche Bank ikke var momsfritaget efter 

momssystemdirektivets artikel 135 stk. 1, litra g.  
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6.4 C-424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd 

 

6.4.1 Sagens faktum 

EU-domstolens sag C-424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, omhandlede anmodning om 

præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkning af artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6 i Rådet sjette direktiv27. 

 

Anmodningen er blevet indgivet til EU-Domstolen i forbindelse med en tvist mellem Wheels Common 

Investment Fund Trustees Ltd m.fl. (Herefter kaldet ”Wheels”) og Commissioners for Her Majesty’s Revenue 

and Customs (herefter kaldet ”Commissioners”). Hovedsagen vedrørte Commissioners afslag på at fritage de 

tjenesteydelser vedrørende fondsforvaltning, som i sagen var blevet leveret til Wheels m.fl., for moms. 

 

Sagen blev relevant efter EU-Domstoles sag C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, 

blev afsagt, da Capital International Limited som leverede fondsforvaltningsydelser til Wheels, var af den 

opfattelse, at de kunne fritages for momsafregning, hvilket fremgår af sagens præmis 12.  

 

Efter EU-Domstolens sag C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, anmodede Capital 

International Limited i løbet af september 2007 derfor Commissioners om tilbagebetaling af moms, da det var 

af Capital International Limited opfattelse efter ovenstående dom, at de ydelser som Capital International 

Limited varetog, henhørte under momsfritagelse under daværende direktiv (Rådets sjette direktiv artikel 13, 

punkt B, litra d), nr. 6).  

 

Som det fremgår af dommens præmis 13, afslog Commissioners ved afgørelse den 2. januar 2008 Capital 

International Limited’s anmodning. Efter afslaget, anlagde Wheels sagen til prøvelse ved First-Tier Tribunal 

(Tax Chamber), da der er tvivl om hvorvidt Wheels ejede fond, overhovedet kan anses for en 

investeringsforening i henhold til momsfritagelsesbestemmelsen. 

 

Af dommens præmis 10, forklares det nærmere hvorledes de erhvervstilknyttede pensionsordninger er 

sammensat. Her nævnes det, at hver ordning yder pension til en kategori af tidligere ansatte, der beregnes på 

baggrund af den enkelte persons sidste løn, samt varigheden af ansættelsen i virksomheden. Det er en ordning 

for alle ansatte, der ikke er obligatorisk, men ved indgåelse trækkes et fast bidrag af lønnen. Arbejdsgiveren 

Ford Motor Company indbetaler ligeledes et bidrag, for at sikre finansieringen af de resterende omkostninger 

i forbindelse med pensionsydelserne.  

 

                                                      
27 Nuværende lov og senest ændret ved Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g. 
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Forudsætningen for indbetaling af pensionsydelser, fremgår blandt andet af dommens præmis 14, spørgsmål 

1, litra a. Her fremgår det, at de pensionsydelser som et medlem kan modtage, er defineret på forhånd ved 

ordningens oprettelse. Denne ordning er baseret på en formel, hvor der beregnes et ”afkast” ud fra varigheden 

af medarbejderens ansættelse og medlemmets løn, og der tages dermed ikke udgangspunkt i ordningens 

samlede værdier og afkast. Derved får det enkelte medlem på denne baggrund ikke udbytte/afkast i form af en 

dividende betaling efter medlemmets andel af ordningen. Det er ligeledes kun ansatte i den pågældende 

virksomhed, der kan deltage i ordningen jf. præmis 14, spørgsmål 1, punkt c. 

 

I forbindelse med finansieringen af denne pensionsordning, fremgår det også hvis der er nok aktiver i 

foreningen til at finansiere de ydelser der kræves for, at medlemmet kan modtage den garanterede og aftalte 

pensionsydelse, så kan følgende foranstaltning gøre sig gældende, som fremgår af præmis 14 spg. 1, punkt g; 

 

1. Arbejdsgiveren nedsætter sine bidrag til ordningen. 

2. Overføre hele eller en del af afkastet af overskuddet til arbejdsgiveren. 

3. Forbedre ydelserne til ordningens medlemmer.  

 

Modsatvis kan tilfældet, hvor der ikke er nok aktiver i ordningen gøre sig gældende. I dette tilfælde kan 

virksomheden vælge imellem følgende kriterier jf. præmis 14, spg. 1, punkt h;  

 

1. Virksomheden er ”normalt” forpligtet til at dække underskuddet. 

2. Nedsætte ydelserne som medlemmet modtager. 

 

Sagen blev på baggrund af ovenstående indgivet til EU-Domstolen af First-tier Tribunal (Tax Chamber). 

Domstolen har besluttet, at sagen skulle pådømmes uden forslag til afgørelse.  

 

6.4.2 Dommens præmisser 

Indledningsvist henviser EU-Domstolen til fast retspraksis, under henvisning til dommen C-169/04, Abbey 

National plc, og C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, at fritagelserne er et 

selvstændigt EU-retligt begreb, jf. præmis 16. 

 

Som ligeledes set i tidligere domme indrømmes definitionskompetencen til medlemsstaterne, men begrænses 

mod at tilsidesætte selve ordlyden af den fritagelse, som anvendes af EU-lovgiver, jf. præmis 17. 

 

Som det fremgår af præmis 17, kan medlemsstaterne derfor ikke selv udvælge blandt de 

investeringsforeninger, som skal være omfattet og dem der ikke skal være omfattet. Bestemmelsen giver kun 
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kompetence til at definere hvilke investeringsforeninger der omfattet i national ret, og som skal udøves under 

iagttagelse med Rådets sjette direktiv og direktiv 2006/112 om princippet om afgiftsneutralitet jf. præmis 18.  

 

Endvidere henviser EU-Domstolen ligeledes til C-169/04, Abbey National plc, og C-363/05, JP Morgan 

Fleming Claverhouse Investment Trust plc, vedrørende formålet med fritagelsen, som blandt andet er at gøre 

det lettere for investorer at investere værdipapirer gennem investeringsinstitutter, samt at sikre neutralitet i 

forhold til valget mellem direkte investeringer i værdipapirer og institutter for gennem kollektive investeringer, 

jf. præmis 19.  

 

I relation hertil henviser EU-Domstolen fortsat til retspraksis om, at princippet om afgiftsneutralitet er til hinder 

for, at erhvervsdrivende som udfører de samme transaktioner, vil blive behandlet forskelligt i forhold til 

momsopkrævning jf. præmis 20. 

 

Som det fremgår af præmis 22, henviser EU-Domstolen til at det skal fastlægges i den konkrete sag, om en 

investeringsfond, hvori pensionsordningers aktiver er samlet, fremviser kendetegn, som gør at de er identiske 

med de fonde som i momsmæssige henseende udgør investeringsforeninger under henvisning til 

momssystemdirektivet, eller som i det mindste er sammenlignelige med de fonde der udgør 

investeringsforeninger i en sådan grad at den kan konkurrer med disse. 

 

I sagen EU-Domstolens sag C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, åbnede 

Domstolen op for, at lukkede investeringsforeninger som ITC’er på forhånd ikke kunne udelukkes fra 

kvalifikationen af investeringsforeninger i momsmæssig henseende jf. præmis 31, 37 og 51, hvor Domstolen 

herigennem stadfæstede, at investeringsforeningsbegrebet i henhold til momssystemdirektivet omfatter 

lukkede investeringsforeninger, såsom ITC'er (Investment Trust Companies). I denne konkrete sag om Wheels, 

åbnede Domstolen således op for, at en investeringsfond, som i denne sags omfattede pensionsordninger, 

ligeledes kan omfattes af investeringsforeningsbegrebet, såfremt fonden kan sammenlignes i en sådan grad, at 

den konkurrer med investeringsforeninger. 

 

I relation til ovenstående præmisser, henviser EU-Domstolen i præmis 23 til, at fonde der udgør institutter for 

kollektiv investering i værdipapirer, som omhandlet i direktivet om investeringsinstitutter, udgør 

investeringsforeninger, hvor sagen således henviser til EU-Domstolens C-44/11, Deutsche Bank AG, præmis 

32.  

 

Domstolen tager i præmis 25 stilling til, at den type investeringsfond som denne sag omhandlede, ikke af EU-

Domstolen blev anset for, at kunne betegnes som en investeringsforening. Dette uddyber EU-Domstolen i 
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præmis 25 med, at fonden ikke er åben for offentligheden, men i stedet udgør en arbejdsrelateret fordel, der 

kun indrømmes til den pågældende arbejdsgivers ansatte.  

 

EU-Domstolen lægger derfor til grund, at fonden ikke er identisk med andre investeringsforeninger, som 

omhandlet i momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g) og Rådets direktiv 2009/65/EF artikel 1, stk. 2, 

jf. præmis 25.  

 

Det er endvidere EU-Domstolens opfattelse, at den i sagen omhandlede investeringsfond, ikke kan 

sammenlignes i en tilstrækkelig grad med institutter for kollektiv investering, som er defineret i direktivet om 

investeringsinstitutter, at de derfor ikke kan anses for at konkurrere med disse, jf. præmis 26.  

 

Det fremgår af dommen, at EU-Domstolen har lagt vægt på at de omfattede personer i pensionsordningen ikke 

bærer den risiko der er forbundet med forvaltningen af ordningens samlede aktiver i den i sagen omtalte fond, 

jf. præmis 27. Her udtaler Domstolen at dette er en forskel i forhold til private investorer der investerer deres 

formue i et institut for kollektiv investering. 

 

I sagens faktum påpeges det således, at den pension de ansatte vil få udbetalt i denne sags omhandlede ordning, 

er fastsat på forhånd og derfor ikke afhænger af værdien af ordningens aktiver, eller resultaterne af 

investeringerne som ordningsforvalterne foretager. Ydelserne de ansatte vil modtage, er som før nævnt fastsat 

på forhånd og de ansatte bærer derfor ikke nogen form for risiko. Dette lægger Domstolen således til grund, at 

dette skal ses i forhold til de personer som køber andele i et institut for kollektiv investering, hvor disse må 

forvente at få udbytte svarende til den andel som vedkommende ejer, jf. præmis 27. 

 

EU-Domstolen påpeger desuden i denne sag, at pensionsordningen i denne sag adskiller sig også fra at være 

et institut for kollektiv investering for arbejdsgivers perspektiv. Dette skyldes at arbejdsgiveren ikke befinder 

sig i en sammenlignelig situation, som en investor i et institut for kollektiv investeringsforening befinder sig i. 

Dette uddybes med, at de bidrag der indbetales til pensionsordningen, udgør et middel for at opfylde dennes 

retslige forpligtigelser i forhold til sine ansatte, jf. præmis 28. Det har endvidere ingen betydning, at 

arbejdsgiveren bærer den økonomiske konsekvens af ordningsforvalterens investeringer, jf. præmis 28 fortsat.  
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6.4.3 Konklusion 

Som i de foregående domme, har EU-Domstolen i denne sag ligeledes stadfæstet under henvisning til tidligere 

retspraksis, at momsfritagelserne er et selvstændigt EU-retslig begreb, jf. præmis 16. Definitionskompetencen 

indrømmes til medlemsstaterne begrænset mod, at tilsidesætte selve ordlyden af fritagelsen, jf. præmis 17. 

Medlemsstaternes definitionskompetence skal respektere de formål som lovgiver har udarbejdet fritagelsen på 

baggrund heraf, jf. præmis 19 samt under iagttagelse om princippet om afgiftsneutralitet, jf. præmis 18.  

 

I dommens præmis 22, åbner EU-Domstolen op for, at en investeringsfond hvori pensionsordningers aktiver 

er samlet, godt kan være omfattet af begrebet ”investeringsforening”. Det kan af dommen således udledes at 

et en sådan investeringsfond kan blive omfattet enten ved: 

 at fonden udgør institut for kollektiv investering i værdipapirer, som omhandlet i direktivet om 

investeringsinstitutter, idet institutter omfattet af dette direktiv anses for at være en 

investeringsforening, jf. præmis 23, eller 

 fremviser kendetegn, som gør at de er identiske med de fonde som i momsmæssige henseende udgør 

”investeringsforening” under henvisning til momssystemdirektivet, herunder foretager de samme 

transaktioner, eller som i det mindste fremviser sammenlignelige træk med de fonde der udgør 

investeringsforeninger i en sådan grad at den kan konkurrer med disse, jf. præmis 22 og 24.  

 

Det konkluderes dog ud fra sagens faktum af EU-Domstolen, at den i sagen omhandlede investeringsfond, 

ikke kan karakteriseres som værende en investeringsforening i momslovens forstand jf. 

momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g).  

 

Dette konkluderer EU-Domstolen på baggrund af præmis 25-28.  

Begrundelsen for EU-Domstolens afgørelse er følgende; 

1. Ordningen er ikke tilgængelig for offentligheden, men i stedet udgør et arbejdsrelateret forhold.  

2. Medlemmerne i ordningen bærer ikke risikoen for de foretagne investeringer, da de er sikret en 

minimumsydelse, og dermed er den fremtidige ydelse fastlagt på forhånd, idet arbejdsgiver “normalt” 

er forpligtet til at dække eventuelle tab, hvis aktiverne i ordningen ikke er tilstrækkelige. 

3. Kan ikke sammenlignes i tilstrækkelig grad med foreninger der udgør institutter for kollektiv 

investering (UCITS). 
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6.5 C-464/12, ATP PensionService A/S 

 

6.5.1 Sagens faktum 

EU-domstolens sag C-464/12, ATP PensionService A/S, omhandlede anmodning om præjudiciel afgørelse 

vedrørende fortolkning af artikel 13, punkt B, litra d), nr. 3 og 6 i Rådets sjette direktiv28. 

 

Anmodningen er blevet indgivet til EU-Domstolen i forbindelse med en sag mellem ATP PensionService A/S 

(herefter kaldet ”ATP”) og Skatteministeriet. Hovedsagen omhandlede Skatteministeriets afslag på fritagelse 

for moms, på visse ydelser som ATP udfører for pensionskasser. 

 

Som det fremgår af sagens præmis 26, er ATP’s største kunde PensionDanmark, der er en 

arbejdsmarkedspensionskasse, der administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte 

arbejdsmarkedspensioner for i alt 602.000 medlemmer fordelt over 12 fagforbund og 37 

arbejdsgiverforeninger. Disse medlemmer er beskæftiget i ca. 22.000 virksomheder, der både er private og 

offentlige. 

 

ATP’s ydelsesforløb er nærmere beskrevet i dommens præmis 27. Heraf fremgår det, at ATP forestår oprettelse 

af konti for pensionskunderne i pensionskassens system ved ATP, på baggrund af oplysninger modtaget af 

arbejdsgiveren. Arbejdsgiver indberetter pensionsbeløb der skal overføres til pengeinstituttet, hvor 

pensionskassens konti forekommer. ATP tilskriver herefter beløbet på den konto, den enkelte medarbejder har 

i pensionskassens system på baggrund af de kollektive overenskomster eller virksomhedsaftaler som der er 

med det enkelte medlem. 

 

Pensionskasserne varetager selv investeringen af de indbetalte pensionsmidler, jf. præmis 30. 

 

ATP varetager således administrative opgaver, som herunder blandt andet består i rådgivning til arbejdsgivere 

og lønmodtagere i relation til pensionsordninger, systemvedligeholdelse og udvikling heraf, samt ydelser 

vedrørende pensionsindbetalinger og pensionsudbetalinger, jf. præmis 31.  

 

Skatteministeriet er af den opfattelse, at de ydelser ATP foretager for pensionskasserne, ikke er momsfritaget, 

da Skatteministeriet mener, der skal sondres mellem pensionskasser og investeringsforeninger, jf. præmis 37.  

Heraf fremgår de argumenter som Skatteministeriet ligger til grund i dommens præmis 37. Herunder kan det 

eksempelvis nævnes, som det fremgår af C-464/12, ATP PensionsService A/S, præmis 37; ”Det er 

arbejdsgiverne, som i henhold til kollektive overenskomster indbetaler pensionsbidrag, og ikke 

                                                      
28 Nuværende lov og senest ændret ved Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g. 
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lønmodtagerne.” og jf. præmis 37 forsættelsesvis; ”Indbetalinger til en pensionskasse er i en vis udstrækning 

fradragsberettiget i henhold til reglerne om indkomstskat”. 

 

Østre Landsret har på denne baggrund, og øvrige forhold som er beskrevet i sagen, udsat sagen og forelægger 

EU-Domstolen præjudicielle spørgsmål herunder om hvorvidt pensionskasser, som de i denne sag 

omhandlede, kan i artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), være omfattet af begrebet investeringsforeninger, jf. 

præmis 38. 

 

6.5.2 Dommens præmisser 

Indledningsvist henviser EU-Domstolen til fast retspraksis, under henvisning til blandt andet dommene C-

169/04, Abbey National plc (Herefter kaldet ”Abbey National”), C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse 

Investment Trust plc (Herefter kaldet ”Claverhouse”), og C-424/11, Wheels Common Investment Fund 

Trustees Ltd (Herefter kaldet ”Wheels”), at fritagelserne er et selvstændigt EU-retsligt begreb, jf. præmis 40. 

 

Som ligeledes set i tidligere domme indrømmes definitionskompetencen til medlemsstaterne, men begrænses 

mod at tilsidesætte selve ordlyden af den fritagelse, som anvendes af EU-lovgiver, jf. præmis 41, hvor 

Domstolen ligeledes henviser til Claverhouse- og Wheels-dommen. Dette uddyber EU-Domstolen ligeledes, 

at dette betyder at medlemsstaterne ikke kan se bort fra ordet investeringsforeninger og udvælge blandt dem 

der skal være omfattet af fritagelsen og dem der ikke skal jf. præmis 41.  

 

Som i de tidligere domme, nævner EU-Domstolen endvidere at definitionskompetencen skal udøves under 

princippet om afgiftsneutralitet, samt at dette princip er til hinder for, at erhvervsdrivende der udfører de 

samme transaktioner, behandles forskelligt i forhold til opkrævning af moms jf. præmis 42 og 44. Ligeledes 

bemærkes det at formålet med fritagelsesbestemmelsen blandt andet er, at gøre det lettere for investorer at 

investerer samt, at sikre neutralitet i forhold til valget mellem direkte investeringer og de investeringer som 

foretages gennem institutter for kollektiv investering, jf. præmis 43. 

 

EU-Domstolen bemærker i præmis 45, at det i den omhandlende sag skal fastlægges om pensionskasser, som 

dem der omhandles i denne dom kan betegnes som investeringsforeninger i henhold til artikel 13, punkt B, 

litra d), nr.6).  

 

Hertil bemærker EU-Domstolen i præmis 46 under henvisning til EU-Domstolens sag C-44/11, Deutsche Bank 

AG, at fonde der udgør institutter for kollektiv investering i henhold til Rådets direktiv 85/611, udgør 

investeringsforeninger. Parallelt til ovenstående direktiv, fastslår EU-Domstolen under henvisning til 

retspraksis, at fonde der ikke udgør institutter for kollektiv investering i værdipapirer som omhandlet i 
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direktivet, skal fremvise lignende kendetegn og foretage de samme transaktioner eller i det mindste fremvise 

sammenlignelige træk i en sådan grad, at den omhandlede fond konkurrerer med institutter der anses for 

investeringsforeninger, jf. præmis 47. 

 

Generaladvokaten anfører i punkt 51 i forslaget til afgørelse, at det er ubestridt, at pensionskasserne som 

omhandlet i denne sag ikke er omfattet Rådets direktiv 85/611. Det bemærkes dog endvidere at dette skal 

efterprøves, om disse pensionskasser er sammenlignelige og konkurrerer med sådanne institutter, der er 

omfattet af direktivet jf. præmis 48.  

 

Det fremgår af C-464/12, ATP PensionsService A/S, i præmis 50; ”Der er tale om institutter, i hvilke mange 

investeringer er samlet og fordelt over en række værdipapirer, som kan forvaltes effektivt med henblik på at 

optimere afkastet, og i hvilke de enkelte investeringer kan være relativt beskedne. Disse fonde forvalter deres 

investeringer i eget navn og på egne vegne, mens hver investor ejer en andel i fonden, men ikke fondens 

investeringer som sådanne (Deutsche Bank-dommen, præmis 33).”  

 

Som anført under henvisning til C-44/11, Deutsche Bank AG, stadfæster EU-Domstolen således at blandt andet 

formålet med en investeringsforening er at have mange investeringer samlet samt, at disse investeringer skal 

være fordelt over en række værdipapirer. Ligeledes stadfæstes det at investeringerne forvaltes i 

investeringsforeningens navn og på dennes vegne – herunder skal hver investor eje en andel af fonden, og ikke 

dermed ikke eje en andel direkte af investeringerne.  

 

Det fremgår i sammenhæng af ovenstående, at EU-Domstolen især lægger vægt på det kriterium, at en 

investeringsforening består af en sammenlægning af flere kunders aktiver, der gør det muligt, at sprede risikoen 

på en række værdipapirer, jf. præmis 51. I henseende til dette kriterium, anfører EU-Domstolen, jf. præmis 51 

fortsættelsesvis, at det i den forelæggende rets oplysninger synes, at være tilfældet i denne sag, eftersom 

supplerende arbejdsmarkedsrelaterede pensionsopsparinger og den supplerende pensionsopsparing (2. og 3. 

søjle i det danske pensionssystem, jf. præmis 10), finansieres af personerne der skal have pensionen udbetalt. 

EU-Domstolen henviser endvidere til dette, at det spørgsmål Østre Landsret har fremsat punkt a), at 

investeringsrisikoen bæres af pensionskunderne og ligeledes punkt c), at der investeres ud fra princippet om 

risikospredning, hvilket ligeledes fremgår af dommens præmis 38.  

 

Det bemærkes i dommens præmis 52, at denne sag er anderledes end Wheels-sagen hvor, at Wheels ikke kunne 

anses for at være en investeringsforening. ATP og Wheels-sagen har det til fælles, at selskaberne udfører 

sammenlignelige aktiviteter i forbindelse med pensionsservice, dog er der nogle forskelligheder i 

pensionsordningerne.  
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Hertil kan det bemærkes, at i denne sag er det pensionskunderne som bærer risikoen for investeringerne 

foretaget af pensionskassen, samt at pensionsbidragene finansieres af medlemmerne selv. Dette var ikke 

tilfældet i Wheels-sagen, i det som det bemærkes i daværende dom, at risikoen ikke lå hos medlemmerne, da 

pensionen var fastsat på forhånd i forhold til varighed af ansættelse samt løn jf. præmis 52.  

 

EU-Domstolen tillægger det ikke nogen værdi, at det i denne omhandlede sag er arbejdsgiverne der indbetaler 

bidragene til pensionskassen, i det som EU-Domstolen påpeger, at dette sker på medlemmets vegne. Dette 

uddyber EU-Domstolen ved, at et mellemled (at det er arbejdsgiver der indbetaler bidrag jf. 

overenskomst/ansættelsesaftale) ændrer ikke ved, at det er medlemmet der bærer risikoen, uanset hvem der 

måtte indbetale det aftalte bidrag.  

 

I sammenhæng med ovenstående bemærkes det endvidere, at denne sag adskiller sig ligeledes fra nedenstående 

dom ved det faktum, at medlemmets arbejdsgiver ikke er forpligtet til at foretage supplerende indbetalinger 

for at pensionskunderne opnår et foruddefineret afkast, som det var tilfældet i C-424/11, Wheels Common 

Investment Fund Trustees Ltd, jf. præmis 53.  

 

Det stadfæstes af EU-Domstolen at det er uden relevans at pensionsindbetalingerne beror på kollektive 

overenskomster (aftaler mellemarbejdsmarkedets organisationer), idet som EU-Domstolen uddyber, at dette 

ikke ændrer på det faktum, at bidraget betales af medarbejderen, eller som det påpeges i det mindste i dennes 

navn og på dennes vegne, jf. præmis 54. I denne forbindelse lægges det derfor til grund, at det er medarbejderne 

som bærer risikoen.  

 

Fortsættelsesvis til ovenstående bemærker EU-Domstolen, at det er uden betydning, at medarbejderne har 

mulighed for at fortage supplerende indbetalinger, ligesom det bemærkes, at det er uden betydning at 

supplerende indbetalinger kan foretages af andre personer via individuelle pensionsopsparinger, jf. præmis 54.  

 

EU-Domstolen stadfæster, at formen for hvilken pensionsudbetaling der vælges (kapitalpension eller livrente) 

ikke skal tillægges afgørende betydning, jf. præmis 55. I fortsættelse af dette, henvises til generaladvokatens 

forslag til afgørelse punkt 59, at det blot er metoden til beregning af opsparingen der ændres, og det anføres 

derfor, at et skift imellem ordninger blot udgøre en finansiel transaktion imellem ordningerne, jf. præmis 55.  

 

Afhandlingen bemærker endvidere i relation til ovenstående, at generaladvokaten i forslag til afgørelse i punkt 

65 har anført, at det er uden betydning, at udbetalinger først foretages ved pensionering forudsat, at 

pensionskunden har en sikker retstilling i forhold de aktiver som pensionskunden har erhvervet sig. I relation 
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hertil bemærkes det af generaladvokaten, at forholdet ikke ændrer ved, at det er medlemmet der foretager 

indbetalinger, og at medlemmerne stadig bærer risikoen for investeringen. 

 

EU-Domstolen påpeger i modsætning til den danske regering, at det faktum, at pensionsbetalinger kan 

fradrages i medlemmets indkomstopgørelse, ikke skal pålægges nogen betydning for om pensionskassers 

virksomhed kan omfattes af momsfritagelsesbestemmelserne, jf. præmis 56. Dette uddyber EU-Domstolen 

endvidere ved, at national lovgivning inden for indkomstskat ikke skal have betydning for, som det anføres 

”den ensartede karakter” af de fritagelser der er fastsat ved de EU-retslige momsbestemmelser. 

 

Det kan på ovenstående baggrund derfor lægges til grund, at denne betragtning bygges på det faktum, som det 

er angivet i dommens præmis 40, at momsfritagelsesbestemmelsen er bygget på et fælles EU-retsligt begreb i 

momsmæssig henseende. Det faktum, at en medlemsstat som her i Danmark eksempelvis er indrettet med 

forskellige særlove, omkring eksempelvis personlige fradragsrettigheder, aktieavancebeskatnings regler m.v., 

ikke kan vægtes/have betydning for den momsretlige vurdering/fortolkning af momsfritagelsesbestemmelsen 

som direktivet foreskriver, jf. ovenstående. Endvidere er det denne afhandlings fortolkning, at dette ligeledes 

vil være i strid med princippet om afgiftsneutralitet idet, at dette vil kunne skabe konkurrenceforvridning, i det 

EU-lande har forskellige skattemæssige regler.  

 

Det kan derved konkluderes, at der derfor skal ses isoleret på momslovgivningen, når det skal afgøres om en 

ordning er omfattet Rådets sjette direktiv artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6. Det er således irrelevant hvad øvrig 

lovgivning har fastsat i forhold til om der kan være tale om en investeringsforening i momslovens forstand.   

 

At der foreligger et forsikringselement, som jf. EU-domstolen anses for sekundært, argumenteres der for at 

dette ikke skal tillægges væsentlig værdi, da disse ikke er væsentlige i forhold til bidragene til 

pensionskasserne, jf. præmis 57. I denne henseende fastslår EU-Domstolen under henvisning til C-44/11, 

Deutsche Bank AG, at der foreligger én ydelse (pensionsopsparing og forsikring), når det vurderes at det vil 

være kunstigt at opdele disse ydelser, da de er så nært forbundne, at de objektivt set udgør én enkelt, jf. præmis 

57 fortsættelsesvis.  

 

På baggrund af ovenstående kan det derfor lægges til grund, at selvom der forekommer andre ydelser i 

forbindelse med kollektiv investering, kan disse ligeledes anses for at være omfattet af 

momsfritagelsesbestemmelsen, selvom formålet med sådanne transaktionerne ikke er kollektiv investering. 

Hvis det dels vil være kunstigt at opdele sådanne ydelser eller de er så nært forbundne at de ikke kan skilles 

fra hinanden, så kan disse sekundære ydelser blive omfattet af fritagelsesbestemmelsen sammen med 

hovedydelsen.  



  

Side 48 af 117 
 

6.5.3 Konklusion 

Som i de foregående domme har EU-Domstolen i denne sag ligeledes stadfæstet under henvisning til 

retspraksis, at momsfritagelserne er et selvstændigt EU-retligt begreb, jf. præmis 40. Definitionskompetencen 

indrømmes til medlemsstaterne begrænset mod, at tilsidesætte selve ordlyden af fritagelsen, jf. præmis 41. 

Medlemsstaternes definitionskompetence skal respektere de formål som lovgiver har udarbejdet fritagelsen på 

baggrund af, samt under iagttagelse om princippet om afgiftsneutralitet, jf. præmis 42-44.  

 

Det bemærkes endvidere som i de tidligere domme, at institutter for kollektiv investering i henhold til Rådets 

direktiv 85/611 udgør investeringsforeninger, samt at fonde ikke omfattet af dette direktiv, skal fremvise 

lignende kendetegn og foretage de samme transaktioner eller i det mindste fremvise sammenlignelige træk i en 

sådan grad, at den omhandlede fond konkurrerer med institutter der anses for investeringsforeninger, jf. præmis 

47. 

 

Det bemærkes i sagen, at EU-Domstolen under henvisning til generaladvokatens punkt 51 i forslaget til 

afgørelse, anfører at det er uden betydning at pensionskasserne som omhandlet i denne sag ikke er omfattet af 

Rådets direktivet 85/611, jf. præmis 48. 

 

EU-Domstolen kommer i denne sag med en række betingelser/kriterium som EU-Domstolen lægger særlig 

vægt på i forhold til vurdering om hvorvidt der er tale om en investeringsforening i henhold til 

momssystemdirektivet, herunder nævnes:  

 Investeringsforening består af sammenlægning af flere kunders aktiver, der gør det muligt at sprede 

risikoen på en række værdipapirer, jf. præmis 51 (herved tale om risikospredning). 

 Risikoen for investeringerne ligger hos medlemmerne, jf. præmis 52. 

 

I relation til den konkrete sag vedrørende pensionskasser, udledes desuden følgende: 

 Det tillægges ikke værdi, at arbejdsgiver indbetaler bidrag til pensionskassen, såfremt dette sker på 

medlemmets vegne, jf. præmis 53, hvorved det uddybes dette ikke ændre ved at medlemmerne bærer 

risikoen. 

 Arbejdsgiver er ikke forpligtet til at foretage supplerende indbetalinger for at pensionskunderne opnår 

et foruddefineret afkast, jf. præmis 53 (risikoelement – risikoen lægger hos medlemmet). 

 Det er uden relevans, at pensionsindbetalinger beror på kollektive overenskomster, da det ikke ændre 

det faktum at bidraget betales af medarbejderen, eller som det påpeges i det mindste i dennes navn og 

på dennes vegne, jf. præmis 54 (forsættelsesvis tale om risiko hos medlemmerne). 

 Formen for pensionsudbetalinger tillægges ikke afgørende betydning, jf. præmis 55. 
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Under tilknytning til ovenstående, påpeger EU-Domstolen ligeledes, at det faktum, at pensionsindbetalingerne 

kan fradrages i medlemmets indkomstopgørelse, ikke skal pålægges nogen værdi, jf. sagens præmis 56. 

 

Endvidere kan det på baggrund af foreliggende rets oplysninger tolkes at EU-Domstolen, jf. præmis 38, har 

medgivet, at et yderligere krav til investeringsforeninger er, at afkastet skal afhænge af investeringsforeningens 

investeringer idet, at det fremgik af foreliggende rets oplysninger, at pensionskundens afkast afhang af 

pensionskassens investeringer. 

 

På baggrund af ovenstående, stadfæster EU-Domstolen, at pensionskasser kan anses for at kunne udgøre 

investeringsforeninger i momslovens forstand. 

 

EU-Domstolen tillægger stor vægt på det faktum, at ifølge den forelæggende rets oplysninger stadfæster EU-

Domstolen, at det pensionssystem som omhandlet i dommen overholder det faktum, at flere kunders aktiver 

sammenlægges, hvilket gør det muligt at foretage risikospredning på investeringerne jf. præmis 51 samt at 

pensionskunderne foretager indbetalinger (administrativt er det arbejdstager der overfører midler) og bærer 

risikoen for investeringen. Endvidere bemærkes det, at arbejdsgiver ikke forpligtet til at indbetale supplerende 

bidrag for, at pensionskunderne kan opnå et foruddefineret afkast. 
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6.6 C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs 

 

6.6.1 Sagens faktum 

EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, omhandlede anmodning om præjudiciel afgørelse 

vedrørende fortolkning af artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6 i Rådet sjette direktiv29. 

 

Anmodningen blev indgivet til EU-Domstolen i forbindelse med en sag mellem Financiën (statssekretær for 

finansspørgsmål) og Fiscale Eenheid X NV cs (Herefter benævnt “Fiscale Eenheid”) vedrørende en 

efteropkrævning af merværdiafgift, som blev pålagt for året 1996. 

 

Fiscale Eenheid er et selskab der er skattemæssigt forbundet med selskabet A Beheer NV. A Beheer NV indgik 

aftaler om levering af tjenesteydelser med tre selskaber (der er stiftet af en række pensionsfonde), der ikke var 

en del af Fiscale Eenheid-enheden, men som ligeledes var hjemmehørende i Holland, jf. præmis 16-17. 

 

Disse tre selskabers forretningsgrundlag har til formål, at skaffe investorer i form af indehavere af andele eller 

indskudsbeviser med køb og salg af fast ejendom og drift heraf jf. præmis 17. Der er intet personale i disse 

selskaber og aktionærerne forventer en form for udlodning af udbytte af de resultater de skaber.  

 

Jævnfør præmis 18 i dommen fremkommer der en række tjenesteydelser, som A Beheer NV varetog for de tre 

selskaber. Fiscale Eenheid mente i denne forbindelse modsat den hollandske domstol, at der var tale om 

momsfrie ydelser, da der efter selskabets opfattelse var tale om investeringsforeninger. Tvivlen fra den øverste 

domstol i Holland opstår, da man ikke er sikker på, at selskaber hvori der er indskudt kapital af mere end én 

investor med henblik på køb, besiddelse, administration og salg af fast ejendom for, at opnå et afkast, der vil 

blive udloddet til samtlige andelshavere i form af en dividendeudbetaling, idet sidstnævnte også drager fordel 

af andelens værdistigning, skal anses som en investeringsforening i momslovens forstand og således om dette 

omhandler Rådets sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6. Det er således tvivlen om investering i fast 

ejendom er til hindrer for, at bestemmelsen kan finde anvendelse jf. præmis 26. 

 

Sagen har været forelagt de nationale domstole i Holland og endte siden i ”Hoge Raad der Nederlanden”30. 

Da Hoge Raad Der Nederlanden var i tvivl om hvorvidt selskabet som i denne omhandlede sag, kunne betegnes 

som en investeringsforening, jf. ovenstående, blev der forelagt EU-Domstolen præjudicielle spørgsmål i 

relation hertil. 

 

                                                      
29 Nuværende lov og senest ændret ved Momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g. 
30 Hollands øverste domstol. 
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6.6.2 Dommens præmisser 

Indledningsvist henviser EU-Domstolen som set i de tidligere domme, til fast retspraksis, under henvisning til 

blandt andet C-169/04, Abbey National plc, mfl., at fritagelserne er et selvstændigt EU-retligt begreb, jf. 

præmis 30. Hvorledes det uddybes at de selvstændige EU-begreber bør i princippet underlægges en fælles 

definition for undgåelse, at momsbestemmelserne anvendes forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat, 

således at disse ikke kan ændre indholdet heraf. Dog bemærker EU-Domstolen, at dette ikke tilfældet, da EU-

lovgiver har overladt at definere visse udtryk til medlemsstaterne, og derfor opstår der denne tvivl om hvorvidt 

den i sagen omhandlede virksomhed kan anses for være en investeringsforening jf. præmis 30. 

 

Som ligeledes set i tidligere domme indrømmes definitionskompetencen til medlemsstaterne, begrænses mod 

at tilsidesætte selve ordlyden af den fritagelse, som anvendes af EU-lovgiver, jf. præmis 31-32, hvor 

Domstolen ligeledes henviser til tidligere retspraksis. Dette uddyber EU-Domstolen ligeledes, at dette betyder 

at medlemsstaterne ikke kan se bort fra ordet investeringsforeninger og udvælge blandt dem der skal være 

omfattet af fritagelsen og dem der ikke skal jf. præmis 32.  

 

Som set i tidligere domme, nævner EU-Domstolen endvidere, at definitionskompetencen skal udøves under 

princippet om afgiftsneutralitet, samt at dette princip er til hinder for, at erhvervsdrivende der udfører de 

samme transaktioner, behandles forskelligt i forhold til opkrævning af moms jf. præmis 33-34. Ligeledes 

bemærkes det, at formålet med fritagelsesbestemmelsen blandt andet er, at gøre det lettere for investorer at 

investerer samt, at sikre neutralitet i forhold til valget mellem direkte investeringer og de investeringer som 

foretages gennem institutter for kollektiv investering, jf. præmis 34. 

 

EU-Domstolen bemærker således i præmis 35, at det skal afgøres/undersøges, om de i denne sags omhandlede 

selskaber, som er stiftet af mere end én investor, med det formål, at investerer den indskudte formue i fast 

ejendomme, kan i henhold til Rådets direktivet artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6) anses for at være en 

investeringsforening. 

 

Som i tidligere domme, stadfæster EU-Domstolen i præmis 37, at fonde der uden, at udgøre institutter for 

kollektiv investering som omhandlet i direktivet for investeringsinstitutter og dermed ikke er en UCITS, skal 

fremvise sammenlignelige træk i en sådan grad, at de måtte kunne anses for, at være konkurrence med de 

foreninger der betegnes som investeringsforeninger for, at kunne betragtes som værende omfattet af 

investeringsforeningsbegrebet.  
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I denne sammenhæng, bemærkes det endvidere, under henvis til retspraksis, at EU-Domstolen stadfæster, at 

fonde som udgør institutter for kollektiv investering i værdipapirer som omhandlet i Rådets direktiv 

2009/65/EF, udgør investeringsforeninger i momsmæssig henseende, jf. præmis 36. 

 

Af C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, præmis 38 fremgår følgende; ”Det må imidlertid konstateres, at 

selskaber som de i hovedsagen omhandlede, der er stiftet af flere investorer med det ene formål at investere 

den indskudte formue i fast ejendom, ikke kan anses for at udgøre et institut for kollektiv investering som 

omhandlet i direktivet om investeringsinstitutter. Investering udelukkende i fast ejendom er således ikke 

undergivet direktivet om investeringsinstitutter, idet dette direktiv i henhold til dets artikel 1, stk. 2 og 3, kun 

finder anvendelse på investering i værdipapirer.”.  På foranledig af dette stadfæster EU-Domstolen således, 

at investering i fast ejendom, ikke i henhold til direktivet om investeringsinstitutter, kan anses for at være en 

investeringsforening, i det som det uddybet med, at direktivet finder anvendelse på værdipapirer.  

 

Det bemærkes hermed i dommen, at for at selskaber som de i sagen omhandlede, derved skal afgøres på andre 

parameter for at udgøre en investeringsforening. Heraf fremgår det af C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs i 

præmis 39 følgende; ”For at kunne betragtes som investeringsforeninger, der er momsfritaget i medfør af 

sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), skal selskaber som de i hovedsagen omhandlede følgelig 

fremvise lignende kendetegn som institutter for kollektiv investering, således som disse er defineret i direktivet 

om investeringsinstitutter, og foretage de samme transaktioner, eller i det mindste fremvise sammenlignelige 

træk i en sådan grad, at de konkurrerer med dem.”. Hermed stadfæster EU-Domstolen, som ligeledes set i 

tidligere domme, at der skal være tale om sammenlignelighed til institutter for kollektiv investering som det er 

defineret i Rådets direktiv 2009/65/EF. Herunder ligeledes være tale om samme transaktioner, eller som nævnt 

ovenfor i det mindste fremvise sammenlignelige træk i en sådan grad at de kan konkurrer med dem.  

 

Som et nyt kriterium i forhold til tidligere domme, fremhæver EU-Domstolen indledningsvist og under 

henvisning til generaladvokatens punkt 22-29 i forslaget til afgørelse, at momsfritagelsesbestemmelsen i 

momssystemdirektivet finder anvendelse på investeringsinstitutter som er underlagt et særligt tilsyn på 

nationalt plan.  

 

I forhold til det særlige tilsyn uddybes dette nærmere under henvisning til generaladvokatens punkt 21 i 

forslaget til afgørelse, at investeringsforeninger skal være underlagt et særligt statsligt tilsyn, dvs. særlige 

godkendelses- og tilsynsbestemmelser i forbindelse med kontrol fra de offentlige myndigheders side, med 

formålet om at beskytte investorer der har indskudt kapital i den pågældende forening, jf. præmis 42. 
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Det kan således på ovenstående baggrund, jf. præmis 42 lægges til at grund, at dette medfører således at 

momsfritagelsesbestemmelserne til investeringsforeninger er i videre omfang begrænset/afgrænset. 

 

Domstolen har således fastslået i denne dom, at det er afgørende for om et selskab kan anses for, at være en 

investeringsforening og dermed kan opnå momsfritagelse, at man er underlagt et særligt statsligt tilsyn, som 

de investeringsinstitutter der er underlagt direktivet om investeringsinstitutter. For institutter som således ikke 

er underlagt Rådets direktiv 2009/65/EF, gælder det desuden udover at de er underlagt et særligt statsligt tilsyn, 

at der skal være tale om sammenlignelige træk, i en sådan grad at de kan konkurrer med dem, jf. præmis 47.  

 

EU-Domstolen bemærker i præmis 43, at det fremgår af første og anden betragtning til Rådets direktiv 

2009/65/EF, at direktivet er udarbejdet, i det at EU-lovgiver ønskede en samordning af medlemsstaternes 

lovgivning om institutter for kollektiv investering, herunder særligt i forhold til kontrolforpligtelser, tilnærme 

konkurrencevilkårene på EU-plan, herunder sikre en effektiv og ensartet beskyttelse af deltagerne, samt at gøre 

det lettere at markedsføre sine andele på øvrige medlemsstaters område, jf. præmis 43. Herunder bemærkes 

det af EU-Domstolen, at direktivet indførte fælles minimumsbestemmelser for så vidt angår struktur, 

godkendelse, aktiviteter samt oplysninger som kræves offentliggjorte, jf. præmis 44.  

 

På baggrund af ovenstående bemærkninger, anfører EU-Domstolen i C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, 

præmis 45 følgende; ”Indførelsen af de første regler om tilsyn med investeringsfonde på EU-plan med 

vedtagelsen af direktivet om investeringsinstitutter har indskrænket den skønsmargen, som medlemsstaterne 

råder over, når de definerer investeringsforeninger som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra 

d), nr. 6).” 

 

Endvidere fremgår følgende i C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, præmis 46; ”Samordningen på EU-plan af 

bestemmelserne om tilsyn med investeringsfonde har således overlappet medlemsstaternes 

definitionskompetence. Begrebet »investeringsforeninger« som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt 

B, litra d), nr. 6), defineres derfor både af EU-retten og af national ret.” 

 

Disse udtalelser har ikke været set i de tidligere analyserede domme. Det er som tidligere anført stadfæstet at 

definitionskompetencen er overlagt til medlemsstaterne under hensyns til ordlyd, formål og under 

neutralitetsprincip m.v. taget i betragtning. I denne sag kan det ud fra ordlyden lægges til grund at EU-

Domstolen erkender, at den skønsmargen de enkelte medlemsstater tidligere har haft vedrørende sin 

definitionskompetence er indskrænket efter indførsel af direktivet om investeringsinstitutter, idet EU-

Domstolen ligeledes henviser til at bestemmelserne om tilsyn har overlappet.  

 



  

Side 54 af 117 
 

I relation til ovenstående udtalelser understøtter dette ligeledes af EU-Domstolens retspraksis omkring, at 

investeringsfonde som er underlagt Rådets direktiv 2009/65/EF, er investeringsforeninger hvilket fremgår af 

præmis 37. Dette understøttes ligeledes i at fonde som ikke er omfattet af dette direktiv, skal fremvise 

sammenlignelighed, herunder samme transaktioner, eller i det mindste i en sådan grad at de konkurrer med 

dem, jf. præmis 39. 

 

På ovenstående baggrund, stadfæster EU-Domstolen således at investeringsfonde kan opdeles som enten fonde 

omfattet af Rådets direktiv 2009/65/EF, eller fonde som kan fremvise sammenlignelige træk, jf. præmis 47. 

 

Afledt af ovenstående har EU-Domstolen i denne sag ligeledes sammenlignet ovenstående betragtninger med 

de investeringer som investeringsforeningerne foretager. EU-Domstolen henviser til generaladvokaten punkt 

27 i forslag til afgørelse, idet C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, i præmis 48 fremgår følgende; ”Som 

generaladvokaten har anført i punkt 27 i forslaget til afgørelse, er det imidlertid alene investeringer, der er 

underlagt et særligt statsligt tilsyn, som kan være undergivet de samme konkurrencevilkår og henvende sig til 

den samme kreds af investorer. Disse andre typer investeringsfonde kan således som udgangspunkt opnå 

fritagelse i medfør af sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), hvis medlemsstaterne også fastsætter 

et særligt statsligt tilsyn med disse.”.  

 

Et af de afgørende punkter i denne sag, er EU-Domstolens præmis 49. Af C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, 

præmis 49 fremgår følgende; ”Det følger heraf for så vidt angår hovedsagen, at investeringer udelukkende i 

fast ejendom, der ikke var underlagt de EU-retlige tilsynsbestemmelser, der fandt anvendelse i 1996, dvs. 

direktivet om investeringsinstitutter, kun kan udgøre en investeringsforening som omhandlet i sjette direktivs 

artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), såfremt der i national ret er fastsat et særligt statsligt tilsyn hermed.” 

Med denne præmis mener Domstolen derfor, at selvom der bliver investeret i andre typer aktiver end 

eksempelvis værdipapirer, så kan man godt anses for at være en investeringsforening. EU-Domstolen åbner 

således op for, at selskaber der investerer i andre former for aktiver end værdipapirer, kan anses for 

investeringsinstitutter, så længe at disse er underlagt et særligt statsligt tilsyn, foretager kollektiv investering 

og fremviser lignende kendetegn som de foreninger der kan indrømmes i bestemmelsen for institutter for 

kollektiv investering, jf. ovenstående.  

 

Ifølge dommens præmisser, så er Fiscale Eenheid og Europa-Kommissionen af den opfattelse, at de i 

hovedsagen omhandlede selskaber fremviser lignende kendetegn, som de selskaber der jf. EU-Domstolen i 

praksis karakteriseres som en investeringsforening. Det menes at en investeringsfond kan sammenlignes med 

institutter for kollektiv investering, hvilket er defineret i Rådets direktiv 2009/65/EF, når der er købt andele i 

en fond og når afkastet af investeringen afhænger af resultatet af de investeringer der er foretaget i perioden, 
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hvor andele er ejet, hvor de pågældende personer samtidig har ret til fortjenesten af investeringer, men også 

bærer risikoen for investeringen, der foretages af den pågældende fonds forvaltning jf. præmis 52. Hvilket EU-

Domstolen i præmis 53 stadfæster at synes at være tilfældet på baggrund af de forelæggende rets oplysninger. 

Det er i denne sag også muligt for de enkelte investorer at overdrage deres indskudsbeviser til en tredjepart, 

såfremt at dette måtte være ønsket, hvilket ligeledes fremgår nedenfor.  

 

Det fremgår af EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, følgende i præmis 54; “Disse 

selskaber har fået indskudt kapital fra forskellige pensionsfonde, og deres formål er køb, besiddelse, 

administration og salg af fast ejendom med henblik på at få et så stort afkast som muligt. Selskaberne har 

udstedt indskudsbeviser, som giver indehaverne ret til en forholdsmæssig del af fortjenesten i form af 

dividender. Indehaverne af indskudsbeviserne har også ret til det pågældende selskabs fortjeneste som følge 

af deres andels værdistigning. Investeringsrisikoen bæres af indehaverne af indskudsbeviserne. De investorer, 

som har investeret deres aktiver i et af disse selskabers kapital, bærer den risiko, som er forbundet med 

forvaltningen af de aktiver, der er indskudt i selskabet. Investorernes fortjeneste i form af dividende afhænger 

af afkastet af det pågældende selskabs aktiver. Investering i kapitalen i de i hovedsagen omhandlede selskaber 

tilbydes forskellige investorer, der har mulighed for at overdrage deres indskudsbeviser til tredjeparter, 

såfremt de ønsker det. Desuden kan nye investorer lade sig registrere og tilføre ny kapital til det pågældende 

selskab.”  

 

Med dette afsnit kan det udledes at der er tale om investeringer hvor, at der er indskudt kapital med det følge 

at opnå et så stort afkast så muligt og det er indehaverne af beviserne der bærer risikoen. Hermed er kriteriet 

for hvem der bærer risikoen opfyldt. Indehaverne får også forholdsmæssigt andel af fortjenesten af 

værdistigningen af selskabets aktiver, i form af de indskudsbeviser de besidder, hvilket også kan tale for, at 

der kan være tale om en investeringsforening. Det er muligt for investorer, at sælge deres indskudsbeviser eller 

overdrage dem til tredjepart, dette er konsistent med Rådets direktiv 2009/65/EF artikel 1, stk 2, litra b), dette 

forhold lægges endvidere også til grund, at kunne tale for, at der er tale om en investeringsforening. Dertil er 

investeringsforeningen åben for offentligheden, da det er muligt for nye medlemmer at registrere sig i selskabet 

ved at tilføre ny kapital. 

 

Det er bemærket af EU-Domstolen at den svenske regering i sagen har argumenteret for manglende 

risikospredning, hvilket ikke kan tiltrædes af EU-Domstolen, jf. præmis 55. EU-Domstolen fastslår således at 

på baggrund af de i hovedsagens fremlagte oplysninger, og sagsagter der er fremlagt, er det EU-Domstolens 

vurdering, at den indskudte kapital i disse selskaber investeres ud fra princippet om risikospredning, jf. sagens 

præmis 56. Det bemærkes endvidere i samme præmis at midlerne investeres i forskellige kategorier af fast 

ejendom, både beboelse- og erhvervsejendomme, samt i forskellige geografiske områder.  
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Det blev af Domstolen bemærket, som Kommisionen har påpeget, at der i Rådet sjette direktivs artikel 13, 

punkt B, litra d), nr. 6), vedrørende investeringsforening fremgår generelt, og uden at nævne eller sondre hvilke 

aktiver kapitalen skal være placeret i, jf. præmis 57. Det blev endvidere bemærket, at der er intet i 

momsfritagelsesbestemmelsen som tyder på, at bestemmelsen således kun kan anvendes på investering i 

værdipapirer, og dermed at andre former for investering skulle være udelukket fra 

momsfritagelsesbestemmelsen. I denne forlængelse bemærker EU-Domstolen ligeledes, at hverken konteksten 

eller ordlyden i momsfritagelsesbestemmelsen, eller formålet med denne, afslører at det var EU-lovgivers 

hensigt at begrænse anvendelsen i bestemmelsen til kun at omfatte institutter for kollektiv investering om 

investerer i værdipapir, jf. præmis 57 fortsættelsesvis.  

 

Det bemærkes endvidere af EU-Domstolen, at eksisterende praksis vedrører situationer, hvor den kollektive 

formue har været investering i værdipapir, hvorfor der således ikke tidligere er blevet anmodet om at vurdere 

om hvorvidt investeringer vedrørende andre aktiver er omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen, jf. præmis 

59. 

 

EU-Domstolen bemærker desuden på baggrund sjette betragtning til direktivet om investeringsinstitutter samt 

direktivs artikel 19, stk. 1, litra e), som ændret ved Rådets direktiv 2001/108, at samordningen af 

bestemmelserne om tilsyn ikke kun skal omhandle institutter for kollektiv investering i værdipapirer, men også 

andre institutter for kollektiv investering, jf. præmis 60. 

 

Som det fremgår i domsafsigelsen vil det være i strid med princippet om afgiftsneutralitet, hvis ikke 

ejendomsselskaber kan indlemmes i bestemmelsen om fritagelsen, jf. præmis 62.  

 

EU-Domstolen stadfæstede i relation til særligt statsligt tilsyn, at hvis et selskab som er underlagt 

sammenligneligt særligt statsligt tilsyn uafhængigt om investeringen foretages i fast ejendom eller 

værdipapirer, så hersker der en direkte konkurrence mellem investeringsformerne, jf. præmis 63.  

 

Domstolen lagde ligeledes vægt på, at det fra investorens side er det forrentningen der er afgør, hvor investoren 

vil placere sin investering, hvorfor som EU-Domstolen bemærker, at princippet om afgiftsneutralitet ifølge 

fast praksis imidlertid er til hinder for, at sammenlignelige varer, der konkurrer indbyrdes, behandles forskelligt 

momsmæssig henseende, jf. præmis 63 forsættelsesvis. 
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6.6.3 Konklusion 

Som i de foregående domme har EU-Domstolen i denne sag ligeledes indledningsvist stadfæstet under 

henvisning til tidligere domme, at momsfritagelserne er et selvstændigt EU-retligt begreb, jf. præmis 30. 

Definitionskompetencen indrømmes til medlemsstaterne begrænset mod, at tilsidesætte selve ordlyden af 

fritagelsen, jf. præmis 31-32. Medlemsstaternes definitionskompetence skal respektere de formål som lovgiver 

har udarbejdet fritagelsen på baggrund af, samt under iagttagelse om princippet om afgiftsneutralitet, jf. præmis 

33-34.  

 

Det bemærkes endvidere, under henvisning til tidligere domme, at institutter for kollektiv investering i henhold 

til UCITS-direktivet udgør investeringsforeninger, samt at fonde ikke omfattet af dette direktiv, skal fremvise 

lignende kendetegn og foretage de samme transaktioner eller i det mindste fremvise sammenlignelige træk i 

en sådan grad, den omhandlede fond konkurrerer med institutter der anses for investeringsforeninger, jf. 

præmis 36-37. 

 

EU-Domstolen bemærkede i sagens præmis 38, at investering i fast ejendom, ikke i henhold til Rådets Direktiv 

2009/65/EF, kan anses for at være en investeringsforening idet, at direktivet finder anvendelse på værdipapirer, 

hvorfor det af Domstolen blev bemærket at sagen skulle afgøres på baggrund af andre parameter, jf. præmis 

39, herunder om der er tale om sammenlignelighed. 

 

EU-Domstolen har i denne sag tilføjet et nyt kriterium vil fortolkningsvurderingen, under henvisning til 

generaladvokatens punk 22-29 i forslaget til afgørelse, at momsfritagelsesbestemmelsen i 

momssystemdirektivet finder anvendelse på investeringsinstitutter som er underlagt et særligt tilsyn på 

nationalt plan. 

 

I forhold til det særlige tilsyn uddybes dette nærmere under henvisning til Generaladvokatens punkt 21 i 

forslaget til afgørelse, at investeringsforeninger skal være underlagt et sammenligneligt særligt statsligt tilsyn, 

hvilket vil sige særlige godkendelses- og tilsynsbestemmelser i forbindelse med kontrol fra de offentlige 

myndigheders side, med formålet om at beskytte investorer der har indskudt kapital i den pågældende forening, 

jf. præmis 42. 

 

Domstolen stadfæstede i relation hertil, at et selskab som er underlagt et sammenligneligt særligt statsligt 

tilsyn uafhængigt om investeringen foretages i fast ejendom eller værdipapirer, så hersker der en direkte 

konkurrence mellem investeringsformerne, jf. præmis 63.  
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Det blev af EU-Domstolen stadfæstet, at Fiscale Eenheid kunne karakteriseres som en investeringsforening i 

momslovens forstand, da det af EU-Domstolen blev lagt vægt på at momsfritagelsesbestemmelsen ikke 

begrænser sig til at investering i kun værdipapirer idet, at investering i værdipapirer således blot udgør en 

særlig form for reguleret investering jf. præmis 57 og 60.  

 

EU-Domstolen kommer ligeledes frem til på baggrund af de i sagens omhandlede rets oplysninger, at fremviste 

lignende kendetegn som investeringsforeninger, samt var stiftet af flere investorer jf. præmis 35. EU-

Domstolen lagde ligeledes vægt på, at afkastet af investeringen afhænger af resultatet af de investeringer er er 

foretaget i perioden på baggrund af ejerandele, og at ejerne bærer risikoen for investeringen, samt der 

investeres samtidig ud fra princippet om risikospredning jf. præmis 52.  
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6.7 Delkonklusion – Opsummering af retspraksis fra EU-Domstolen 

Fællesskabsretligt begreb 

Med udgangspunkt i ovenstående analyse af en række domme fra EU-Domstolen kan det indledningsvist 

konkluderes at begrebet investeringsforening ikke er entydigt defineret i momssystemdirektivet ej heller 

entydig definition af Domstolen. Indledningsvist til EU-Domstolens sag C-169/04, Abbey National plc, præmis 

43 fastslog Domstolen at momsfritagelsen skulle anses for et selvstændigt fællesretligt begreb, hvorfor 

indholdet i momssystemdirektivet ikke kunde ændres af medlemsstaterne.  

 

Definitionskompetence 

De enkelte medlemsstater skal således definere de i momsfritagelsens omhandlede begreber i national ret, 

under hensyntagen til de udtryk som er anvendt i momsfritagelsen, herunder respektere formålet og princippet 

om afgiftsneutralitet, jf. C-169/04, Abbey National plc, præmis 21 og 22. På denne baggrund er det som 

tidligere konkluderet at definitionskompetencen som de enkelte medlemsstater har, er begrænset til forbuddet 

mod at tilsidesætte selve den ordlyd som er anvendt i momsfritagelsen, jf. analysen af C-363/05, JP Morgan 

Fleming Claverhouse Investment Trust plc.  

 

I C-169/04, Abbey National plc, afviser EU-Domstolen i præmis 55, at direktiv 85/611 artikel 1, stk. 3 i 

momsmæssige henseende kan anvendes som “definitionsramme” af begrebet investeringsforening, da som i 

dommen blev argumenteret for, at Rådets direktiv 85/611 er vedtaget i 1985, og dermed vedtaget efter 

momsdirektivet blev udformet og vedtaget. Dette blev endvidere “skærpet/præciseret” jf. C-363/05, JP 

Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, præmis 31, hvor EU-Domstolen påpeger at 

bestemmelserne i UCITS-direktivet ikke kan påberåbes med henblik på en snæver fortolkning af begrebet 

investeringsforeninger i relation til momssystemdirektivet.  

 

Formålet med momsfritagelsesbestemmelsen 

Jf. Ovenstående skal de enkelte medlemsstater i definitionen af begrebet respektere formålet med 

momsfritagelsesbestemmelsen. Formålet med bestemmelsen blev endvidere udbygget i C-169/04, Abbey 

National plc, hvor det det blandt andet blev stedfæstet at: 

 formålet med momsfritagelsen i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d) nr. 6, blandt andet er at 

gøre det lettere for småinvestorer at investere i investeringsforeninger, jf. præmis 6231, 

 samt at sikre, at momsordningen er skattemæssigt neutral set i forholdet til valget mellem direkte 

investeringer og investeringer gennem investeringsinstitutter, jf. 62 præmis forsættelsesvis.  

                                                      
31 Dette blev senere ændret i C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse, hvir det fremgik af sagens præmis 45, at formålet 
blandt andet er at gøre det lettere for ”investorer” at investere. Som tidligere i afhandlingen, vurderes den formulering af 
mindre betydning idet, at det vurderes, at formålet stadig er, at det skal være lettere for ”nogen” at kunne investere.  
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Som det ovenfor konkluderes, har de enkelte medlemsstater definitionskompetence i forhold til begrebet i 

national ret under hensyntagen til ovenfor anførte hensyn. Men hvilke forhold er afgørende faktorer i forhold 

til at indgå i begrebsdefinitionen? Nedenfor er oplistet en række forhold og faktorer som efter ovenstående 

analyserede EU-Domme vurderes at skulle være tilstede, for at der kan være tale om en investeringsforening i 

momsretlig henseende.  

 

Selskabsform 

Indledningsvist til dette, blev det af EU-Domstolen stadfæstet, at det ikke er den juridiske eller organisatoriske 

form som er afgørende for om momsfritagelsesbestemmelserne kan anvendes, jf. C-169/04, Abbey National 

plc, præmis 53 og 68.  

 

Kollektiv investering 

Det blev af EU-Domstolen fastlagt i sag C-169/04, Abbey National plc, at for der er tale om en 

investeringsforening, skal denne foretage kollektiv investering i værdipapirer. Kapitalen som er tilvejebragt, 

skal være tilvejebragt gennem offentligheden, og ikke kun være tilvejebragt gennem en lukket kreds af 

personer, jf. præmis 51.  

 

EU-Domstolen lagde vægt på i C-44/11, Deutsche Bank AG, at for der kunne være tale om en 

investeringsforening, så skulle enkeltstående investorkunder eje en andel af foreningen, og at der ikke er tale 

om at eje en portefølje af enkelte aktier i eget navn og på egne vegne, jf. præmis 33. Det blev udledt, at i 

ovenstående sag lagde EU-Domstolen vægt på, at der ikke måtte være tale om forvaltning af porteføljer for 

specifikke kunder, men at der skulle være tale om kollektiv investering af kapital tilvejebragt ved henvendelse 

til offentligheden, jf. præmis 32. 

 

UCITS 

Det blev i EU-Domstolens sag C-424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, udledt at en 

investeringsfond kan blive omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen gennem at fonden enten; 

 udgør institut for kollektiv investering i værdipapirer, som omhandlet i direktivet om 

investeringsinstitutter, idet institutter omfattet af dette direktiv anses for at være en 

investeringsforening jf. præmis 23, eller 

 fremviser kendetegn, som gør at de er identiske med de fonde som i momsmæssige henseende udgør 

investeringsforening under henvisning til momssystemdirektivet, herunder foretager de samme 

transaktioner, eller såfremt de ikke er identiske, skal de som det mindste fremvise sammenlignelige 

træk med de fonde der udgør investeringsforeninger i en sådan grad at den kan konkurrer med disse, 

jf. præmis 22 og 24.  
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Risiko, risikospredning og afkast afhænger af investeringerne 

Det blev i EU-Domstolens sag C-464/12, ATP PensionService A/S, lagt til grund, at en investeringsforening 

består af en sammenlægning af flere kunders aktiver, hvorpå det gør det muligt at sprede risikoen på en række 

værdipapirer, jf. præmis 51, herigennem stadfæstede EU-Domstolen at der skal være tale om risikospredning. 

  

Det fremgik desuden af samme sags præmis 52, at EU-Domstolen lagde særlig vægt på, at risikoen for 

investeringerne skulle ligge hos medlemmerne.  

 

Endvidere kan det på baggrund af foreliggende rets oplysninger i samme ovennævnte sag tolkes at EU-

Domstolen, jf. præmis 38, har medgivet, at et yderligere krav til investeringsforeninger er, at afkastet skal 

afhænge af investeringsforeningens investeringer i det, at det fremgik af foreliggende rets oplysninger, at 

pensionskundens afkast afhang af pensionskassens investeringer. 

 

Risiko blev endvidere behandlet i EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs. Her stadfæstede 

EU-Domstolen, at der var tale om risikospredning i de i sagens omhandlede ejendomsinvesteringer, som 

byggede på forskellige kategorier af fast ejendom (erhverv- og beboelsesejendomme i forskellige geografiske 

områder). Der blev i denne henseende ligeledes lagt vægt på, at ejendommene blev investeret for investorernes 

risiko og regning.  

 

Statsligt tilsyn 

I EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, fremhæver EU-Domstolen indledningsvist og 

under henvisning til generaladvokatens punkt 22-29 i forslaget til afgørelse, at momsfritagelsesbestemmelsen 

i momssystemdirektivet finder anvendelse på investeringsinstitutter som er underlagt et særligt tilsyn på 

nationalt plan.  

 

Det blev i samme sag præmis 42, under henvisning til Generaladvokatens punkt 21 i forslaget til afgørelse 

uddybet, at et særligt statsligt tilsyn vil omfatte særlige godkendelses- og tilsynsbestemmelser i forbindelse 

med kontrol fra de offentlige myndigheders side, med formålet om at beskytte investorer der har indskudt 

kapital i den pågældende forening. Det blev endvidere bemærket i sagens præmis 47, at for institutter som 

således ikke er underlagt direktivet om investeringsinstitutter, gælder det endvidere udover underlagt et særligt 

statsligt tilsyn, som tidligere nævnt, at der skal være tale om sammenlignelige træk, i en sådan grad at de kan 

konkurrer med dem. Det særlige statslige tilsyn skal dog kun være sammenligneligt som det anføres i præmis 

63. 
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I ovenstående sammenhæng bemærkede EU-Domstolen således i præmis 48 under henvisning til 

generaladvokatens punkt 27 i forslag til afgørelse, at det kun er institutter som er underlagt særligt statsligt 

tilsyn, som kan være undergivet de samme konkurrencemæssige vilkår og derigennem henvende sig til den 

samme kreds af investorer.  

 

Specifikke investeringsinstitutter 

EU-Domstolen lagde vægt på, at lukkede investeringsforeninger som ITC’er på forhånd ikke kunne udelukkes 

fra kvalifikationen af investeringsforeninger i momsmæssig henseende, jf. C-363/05, JP Morgan Fleming 

Claverhouse Investment Trust plc, præmis 31, 37 og 51. Herved stadfæstede Domstolen, at 

investeringsforeningsbegrebet i henhold til momssystemdirektivet omfatter lukkede investeringsforeninger, 

såsom ITC'er (Investment Trust Companies). 

 

Det blev i EU-Domstolens sag C-424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, præmis 22 og 23, 

åbnet op for, at en investeringsfond hvori pensionsordningers aktiver er samlet, godt kan være omfattet af 

begrebet investeringsforening. Dommen blev dog på baggrund af flere faktorer, jf. ovenstående analyse, at 

denne ikke blev anset som investeringsforening.  

 

Det blev i EU-Domstolens sag C-464/12, ATP PensionService A/S, tillagt stor vægt at det faktum, at ifølge den 

forelæggende rets oplysninger stadfæstede EU-Domstolen, at det pensionssystem som omhandlet i dommen 

overholder det faktum, at flere kunders aktiver sammenlægges, hvilket gør det muligt at foretage 

risikospredning på investeringerne jf. præmis 51 samt at pensionskunderne foretager indbetalinger 

(administrativt er det arbejdstager der overfører midler) og bærer risikoen for investeringen hvorfor, at de 

pensionsinstitutter som var omfattet af denne sag, blev anses for at udgøre en investeringsforening.  

 

Det blev af EU-Domstolen i EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, stadfæstet, at selskaber 

med investering af fast ejendom med henblik på køb, salg, besiddelse, og administration af disse med formål, 

at opnå et afkast som udloddes til andelshaverne, godt kan sidestilles med investeringsforeninger i 

momsmæssige henseende, jf. sagens præmis 64.   
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7. Analyse af Skattestyrelsens fortolkning af ”Investeringsforeningsbegrebet” 

 

7.1 Rammen for Styresignalet 

Som nævnt i indledningen til denne afhandling udgav Skatteforvaltningen den 8. marts 2019 et udkast til 

styresignal med praksisændring om begrebet investeringsforening. Den ansvarlige styrelse for dette styresignal 

er ”Skattestyrelsen”. Skattestyrelsen vil således fremadrettet blive nævnt i forbindelse med denne analyse.  

 

Skattestyrelsen har således med baggrund i en række domme fra EU-Domstolen samt med henvisning til 

Momskomiteens guideline fra det 109th fremsat udkast til at ændre de betingelser, som efter Skattestyrelsens 

fortolkning, er afgørende for, at et investeringsinstitut i momsretlig henseende kan anses for at være omfattet 

af begrebet investeringsforening.  

 

Styresignalet indeholder således en række af Skattestyrelsens fortolkninger af EU-Domstolens betingelser, for 

at der momsretligt kan være om en investeringsforening.  

 

Som tidligere nævnt, er det Skattestyrelsen opfattelse, at det forventes, at have indflydelse på en række 

nuværende investeringsforeninger ved implementeringen af praksisændringen. Det er således Skattestyrelsens 

opfattelse, at ikke alle investeringsforeninger, som efter nuværende gældende praksis er omfattet af 

investeringsforeningsbegrebet, vil kunne opfylde gældende betingelser fremadrettet, idet praksisændringen 

skærper som udgangspunkt hidtidig administrativ praksis. Det er dog også Skattestyrelsens forventning, at 

Styresignalet vil lempe hidtidig praksis idet, at det efter Skattestyrelsens fortolkning, at investeringsinstitutter, 

som investerer i andet end værdipapirer og likvide finansielle aktiver tillige skal anses for at være 

investeringsforeninger.  

 

Skattestyrelsens praksisændring tager udgangspunkt i den danske implementering af momssystemdirektivets 

artikel 135, stk. 1, litra g) som er implementereret i dansk ret i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.  

 

Skattestyrelsen pointerer desuden i praksisændringen at ”anmodning om genoptagelse ikke kan isoleres til 

udelukkende at vedrøre det forhold, som den afgørelse, der giver adgang til genoptagelse, vedrører, vil 

Skattestyrelsen i forbindelse med genoptagelse også skulle tage praksisskærpelsen i betragtning, således at 

afgørelsen i genoptagelsessagen materielt er korrekt og i overensstemmelse med gældende ret.”, jf. 

(Styresignal 8. marts 2019, 2019). Dette vil således medføre at erhvervsdrivende som ønsker at genoptage 

fremtidige sager på baggrund af tidligere afslag på afgørelse om kunne anses for at være investeringsforening 

i momsmæssig henseende, ikke kun bliver målt på tidligere afslag, men fremadrettet på Skattestyrelsens 
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fortolkning af gældende ret, som fremgår af praksisændringen og dermed fremadrettet på den Juridiske 

Vejledning32.  

 

7.2 Skattestyrelsens baggrund og problemstilling 

Det fremgår af momsfritagelsesbestemmelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f, at ”forvaltning af 

investeringsforening” er momsfritaget. Det fremgår af Styresignalet at; ”For at en forvaltningsydelse er 

momsfritaget, er det en betingelse, at ydelsen leveres – enten direkte eller via underleverandører - til et 

investeringsinstitut, som momsretligt kan anses for at være en investeringsforening.”, jf. (Styresignal 8. marts 

2019, 2019) 

 

Det er med udgangspunkt i ovenstående fortolkning, at Skattestyrelsen foretager en praksisændring idet, at 

investeringsforeningsbegrebet i momsmæssig henseende ikke er nærmere defineret i loven. Det kan alt andet 

lige lægges til grund, at Skattestyrelsen finder det nødvendigt og vigtigt at definere 

investeringsforeningsbegrebet nærmere i det, at ellers vil nogle erhvervsdrivende kunne blive anset for at være 

omfattet af momsfritagelsen på ikke korrekt grundlag.  

 

Som ovenfor anført i Styresignalet mener Skattestyrelsen at momsfritagelsen gælder de forvaltningsydelser 

som leveres til et investeringsinstitut som ”momsretligt kan anses for at være en investeringsforening”. Som 

Skattestyrelsen endvidere skriver i Styresignalet indeholder momssystemdirektivet, ej heller momsloven, en 

oplistning af de betingelser, som er afgørende for, at et investeringsinstitut, i momsretlig henseende kan 

betragtes som en investeringsforening.  

 

Skattestyrelsen nævner i denne forbindelse, at betingelserne i dansk ret har således hidtil været fastsat af 

Skatterådets vejledende udtalelse, som er offentliggjort som SKM2008.353.SR, og som er indarbejdet i Den 

juridiske vejledning afsnit D.A.5.11.9.2, jf. (Styresignal 8. marts 2019, 2019)33.  

 

  

                                                      
32 Som anført i afgrænsningen vil ”genoptagelse” ikke videre blive behandlet i denne afhandling.  
33 Disse betingelser vil ikke blive analyseret nærmere, som anført i metodeafsnittet, da disse vil i denne afhandling blive 
anses for at være ”gammel dansk praksis”, og dermed ikke fremtidig gældende ret. 
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7.3 Analyse af Skattestyrelsen opfattelse sammenholdt med gældende ret 

Det anføres i Styresignalet at det er Skattestyrelsen opfattelse, at EU-Domstolens sager C-424/11, Wheels 

Common Investment Fund Trustees Ltd, og C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, der primært danner baggrund 

for ændringen i dansk praksis i forhold til de betingelser som skal være opfyldt, for at der er tale om et 

investeringsinstitut som er omfattet af investeringsforeningsbegrebet, efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, 

litra f.  

Det fremgår af Styresignal følgende; 

  

”Af EU-Domstolens praksis kan udledes, at de investeringsinstitutter, som kan anses for at være omfattet det 

momsretlige begreb ”investeringsforening”, er:  

 

1. Fonde, der udgør institutter for kollektiv investering i værdipapirer omfattet af UCITS 

direktivet og  

 

2. Fonde, der - uden at udgøre institutter for kollektiv investering omfattet af UCITS direktivet 

– fremviser lignende kendetegn som disse og dermed foretager de samme transaktioner, eller i 

det mindste er sammenlignelige i en sådan grad, at de konkurrerer med dem.” (Styresignal 8. 

marts 2019, 2019) 

 

I forhold til investeringsinstitutter som ikke er omfattet af UCITS direktivet anfører Skattestyrelsen i 

Styresignalet følgende;  

 

”Er investeringsinstituttet ikke omfattet af UCITS-direktivet, skal der derimod altid foretages en konkret 

vurdering af, om det pågældende investeringsinstitut fremviser lignende kendetegn, som UCITS-

investeringsinstitutterne og dermed foretager de samme transaktioner, eller i det mindste er sammenlignelig i 

en sådan grad, at det konkurrerer med UCITS investeringsinstitutterne.” (Styresignal 8. marts 2019, 2019) 

 

Det anføres i Styresignalet at EU’s Momskomite på grund af EU-Domstolens retspraksis, herunder anført af 

førnævnte to domme i dette afsnit, med baggrund i disse har vedtaget en guideline med oplistning af 

betingelserne, for at investeringsinstitutter momsretligt kan anses for en investeringsforening. I 

overensstemmelse med disse betingelser er det Skattestyrelsens opfattelse, at alle nedenfor oplistet betingelser 

skal være opfyldt, for at et ikke-UCITS investeringsinstitut momsretligt kan anses for at være en 

investeringsforening.  
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Af Styresignalet fremgår følgende; 

”1. Investeringsinstituttet har til formål at foretage kollektiv investering 

2. Investeringsinstituttet investerer ud fra princippet om risikospredning 

3. Investorerne bærer investeringsrisikoen og investeringsafkastet afhænger af investeringerne 

4. Investeringsinstituttet er undergivet et særligt statsligt tilsyn 

5. Investeringsinstituttet er undergivet de samme konkurrencebetingelser og appellerer til den samme kreds af 

investorer som UCITS-investeringsinstitutterne” (Styresignal 8. marts 2019, 2019) 

 

Det er endvidere i Styresignalet, Skattestyrelsens opfattelse, at det ikke er et krav at investeringsinstitutterne 

er åbent for offentligheden i lighed med de krav som stilles til UCITS, herunder henviser Skattestyrelsen til 

EU-Domstolens sag C-424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd. Herunder benævner 

Styresignalet specifikt ITC som eksempel, under henvisning til EU-Domstolens sag C-363/05, JP Morgan 

Fleming Claverhouse Investment Trust plc.  

 

Det fremgår eksplicit i Styresignalet, at Skattestyrelsens opfattelse af i overensstemmelse med EU’s 

Momskomiteens guideline. Heraf fremgår det af Styresignalet;  

”…Skattestyrelsens opfattelse er i overensstemmelse med den fortolkning, som er anlagt af EU’s Momskomite 

i guideline fra det 109th møde afholdt den 1. december 2017.  

 

De fem betingelser, som alle skal være opfyldt 

 

Det er altid en konkret vurdering, hvorvidt de fem betingelser for at kunne anses som en investeringsforening, 

er opfyldt.” (Styresignal 8. marts 2019, 2019). 

 

På denne baggrund er nærværende afsnit en analyse af Skattestyrelsens fortolkning af 

investeringsforeningsbegrebet, med udgangspunkt i Momskomiteens guideline oplistede fem punkter set i 

forhold til de i denne afhandlings analyserede EU-Domme. De fem punkter vil således sammenholdes, med 

den ud fra denne afhandlings opfattelse af gældende ret, under henvisning til EU-Domstolens præmisser. 
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7.3.1 Investeringsinstituttet har til formål at foretage kollektiv investering 

Det fremgår af Styresignalet, at det er Skattestyrelsens opfattelse, at et afgørende kriterium for om en 

virksomhed kan anses for værende en investeringsforening er, at det har til formål, at foretage kollektiv 

investering. Det er endvidere Skattestyrelsen opfattelse, at betingelsen for, at der kan være tale om en kollektiv 

investeringsordning er, at flere fysiske eller juridiske personer indskyder en pulje midler, hvilket fremgår af 

Styresignalet. 

 

Det er derimod anføres det i Styresignalet, at det ikke er et krav i Skattestyrelsens fortolkning, at et “non-

UCITS” institut, kun har til eneste formål at foretage kollektiv investering. Under denne påstand henviser 

Skattestyrelsen til C-464/12, ATP PensionService A/S, hvor at EU-Domstolen fastslog, at der var tale om en 

investeringsforening, selvom at der var tale om en pensionskasse, hvor at der var indeholdt et 

forsikringselement. EU-Domstolen anså at denne forsikringsdækning alene var af sekundær karakter.  

 

Formål 

Skattestyrelsen har i Styresignalet tolket på formålsbegrebet relation til kriteriet kollektiv investering. Det er 

Skattestyrelsens opfattelse at et investeringsinstitut skal have det som sit primære formål at foretage kollektiv 

investering.  

 

Af Styresignalet fremgår det således; ”Det er dog Skattestyrelsens opfattelse, at investeringsinstituttet skal 

have det som sit primære formål at foretage kollektiv investering i værdipapirer, likvide finansielle aktiver 

eller i andre investeringsaktiver, fx fast ejendom, for at investeringsinstituttet momsmæssigt kan blive 

kvalificeret som en investeringsforening.” (Styresignal 8. marts 2019, 2019) 

 

Kollektiv investering 

Det er Skattestyrelsen opfattelse, at det altid vil være en konkret vurdering hvornår et investeringsinstitut 

opfylder betingelsen om, at der foretages kollektiv investering. Skattestyrelsen anfører i Styresignalet, at det 

ligger i begrebet kollektiv investering, at der er tale om i hvert fald mere end én investor.  

 

Det er Skattestyrelsen opfattelse, at en investeringsforening altid vil opfylde betingelsen om kollektiv 

investering, når blot en af nedenstående punkter oplistet i Styresignalet er opfyldt:  

1) Investeringsforeningen skal minimum have 8 medlemmer eller  

2) Hvis investeringsforeningen har under 8 medlemmer, skal der ske en effektiv markedsføring overfor 

offentligheden eller en vis kreds med henblik på at bringe antallet af medlemmer tilstrækkeligt op.  
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Skattestyrelsen har i Styresignalet uddybet ovenstående krav. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at kravet om 

mindst 8 medlemmer svarer til den afgrænsning som findes i aktieavancebeskatningsloven og 

selskabsskatteloven. Skattestyrelsen henviser her til aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, nr. 2 og 

selskabsskattelovens § 1, stk. 7. 

 

Aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, nr. 234 har følgende ordlyd; 

“Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på 

forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i 

væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Med tilbagekøb sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver over 

for selskabet, at enten den pågældende eller en anden fysisk eller juridisk person på forlangende vil købe 

enhver andel til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Kravet om tilbagekøb 

på forlangende er opfyldt, selv om kravet kun imødekommes inden for en vis frist. Uanset at der ikke er pligt 

til tilbagekøb, anses selskabet for et investeringsselskab, hvis dets virksomhed består i kollektiv investering i 

værdipapirer m.v. Ved kollektiv investering forstås, at selskabet har mindst 8 deltagere. Koncernforbundne og 

nærtstående deltagere, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, og denne lovs § 4, stk. 2, regnes i denne sammenhæng 

for én deltager.”.  

 

Selskabsskattelovens § 1, stk. 735 har følgende ordlyd; 

“En bevisudstedende investeringsforening omfattet af ligningslovens § 16 C eller en kontoførende 

investeringsforening omfattes kun af stk. 1, nr. 5, litra c, eller nr. 6, såfremt den har mindst 8 medlemmer, 

medmindre der sker en effektiv markedsføring over for offentligheden eller større dele heraf med henblik på 

at bringe antallet af medlemmer op. Koncernforbundne medlemmer, jf. kursgevinstlovens § 4, regnes i denne 

sammenhæng for ét medlem.” 

 

Det er således på baggrund af ovenstående ordlyd i henholdsvis aktieavancebeskatningsloven og 

selskabsskatteloven, at Skattestyrelsen er kommet frem til det krav, at der skal som minimum være tale om 8 

medlemmer for, at der er tale om kollektiv investering. Som tidligere nævnt anerkender Skattestyrelsen dog 

også, at en investeringsforening kan have mindre en 8 medlemmer, såfremt at der sker en effektiv 

markedsføring overfor en relevant videre kreds, for at bringe antallet af medlemmer op.  

 

Skattestyrelsen henviser endvidere også til kursgevinstlovens § 4, hvor antallet af koncernforbundne 

medlemmer vil blive regnet for ét medlem.  

 

                                                      
34 Nuværende gældende og senest ændret ved LBK nr. 1148 af 29/08/2016. 
35 Nuværende gældende og senest ændret ved LBK nr. 1164 af 06/09/2016. 
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Dog er det Skattestyrelsens opfattelse at Master-feeder strukturer godt indlemmes i denne bestemmelse. 

Master-feeder strukturer jf. Skattestyrelsens definition er, når medlemmet af investeringsforeningen, selv er 

en investeringsforening. Dette henleder opmærksomheden til f.eks. pensionsinstitutter eller et lignende 

selskab, der foretager kollektiv investering på vegne af medlemmets (pensionskundens) midler. Skattestyrelsen 

er af den opfattelse, at betingelsen kollektiv investering er opfyldt, selvom pensionsinstituttet vil være det 

eneste medlem i investeringsforeningen (Master-feeder). Dette skyldes at de enkelte pensionskunder i et sådant 

tilfælde, anses for de egentlige investorer. 

 

Effektiv markedsføring 

I forhold til begrebet effektiv markedsføring, som Skattestyrelsen nævner i Styresignalet, så fremgår det at der 

skal anvendes en konkret vurdering, om hvorvidt der foretages effektiv markedsføring. Skattestyrelsen mener 

at dette krav er opfyldt, såfremt at markedsføringen henvender sig til en relevant målgruppe, og at der er en 

rimelig sandsynlighed for, at det ønskede mål med markedsføringen opnås.  

 

Afdelinger i en investeringsforening 

Skattestyrelsen anfører i Styresignalet, at en investeringsforening er en selvstændig juridisk enhed. Endvidere 

skal investeringsforeningen være organiseret med en eller flere afdelinger, hvor Skattestyrelsen anfører, at hver 

afdeling skal være baseret på en bestemt del af aktiverne i henhold til investeringsforenings vedtægter.  

 

I forlængelse heraf anfører Skattestyrelsen i Styresignalet følgende; ”Hver afdeling i en investeringsforening 

vil være en økonomisk selvstændig enhed med egne vedtægtsbestemmelser om anbringelse af formuen, således 

at der i praksis investeres inden for forskellige risikoområder. 

 

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der ved afgørelsen, af om der foretages kollektiv investering, skal 

foretages en bedømmelse af den enkelte afdeling i investeringsforeningen.” (Styresignal 8. marts 2019, 2019) 

 

I forlængelse af ovenstående henviser Skattestyrelsen i Styresignalet til en Højesteret sag SKM2008.542.HR 

anvendte metode, og det som Højesteret lagde vægt på i relation til vurdering omkring hvorledes afdelingerne 

i investeringsforeningen kvalificeres. I relation til dette anfører Skattestyrelsen i Styresignalet, at hver afdeling 

ud fra et civilretligt perspektiv, er en selvstændig økonomisk enhed, hvor hver enkelt afdeling hæfter for egne 

forpligtelser, samt alene subsidiært for andre afdelingers andel af fællesomkostninger, hvor Skattestyrelsen 

referer til § 6, stk. 3 i lov om investeringsforeninger.  
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I forbindelse ovenstående anfører Skattestyrelsen, at investeringsforeningers enkelte afdelinger skattemæssigt 

anses for selvstændige juridiske enheder, hvorledes de enkelte afdelinger kan være undergivet beskatning efter 

forskellige regler, hvor Styresignalet referer til C.D.1.1.10.1 i Den juridiske vejledning.  

 

På baggrund af ovenstående konkluderes det i Styresignalet, at når det både i det civilretlige og skatteretlige 

aspekt henses, at enkelte afdelinger er selvstændige enheder, så har Skattestyrelsen i Styresignalet vurderet, at 

de enkelte afdelinger ligeledes skal vurderes separat i momsretligt perspektiv.  

 

Af Styresignalet fremgår således følgende; ”Henset til at de enkelte afdelinger under en investeringsforening 

både civilretligt og skatteretligt anses for at være en selvstændig enhed, finder Skattestyrelsen, at de enkelte 

afdelinger også skal vurderes separat i forbindelse med vurderingen af, om der momsretligt foretages kollektiv 

investering.” (Styresignal 8. marts 2019, 2019) 

 

Endvidere har Skattestyrelsen i Styresignalet foretaget bemærkninger til, hvis der i ovenstående vurdering af 

enkelte afdelinger ikke opfylder betingelsen, hvad der således skal foretages.  

 

Af Styresignalet fremgår følgende; ”Opfylder alle afdelinger i et investeringsinstitut ikke betingelsen om, at 

der skal foretages kollektiv investering, vil de forvaltningsudgifter, som direkte kan henføres til afdelinger, 

som opfylder betingelserne, kunne anses som leveret til en investeringsforening, mens forvaltningsudgifter, 

som direkte kan henføres til afdelinger, som ikke opfylder betingelserne, ikke vil være omfattet af 

momsfritagelsen. Forvaltningsomkostninger, som ikke kan henføres til bestemte afdelinger, skal fordeles 

forholdsmæssigt.” (Styresignal 8. marts 2019, 2019) 

 

Analyse i forhold til EU-retspraksis og sekundær litteratur 

EU-Domstolen har i sag C-424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd , præmis 23 stadfæstet, at 

fonde der udgør institutter for kollektiv investering i værdipapirer, som omhandlet i direktivet om 

investeringsinstitutter, udgør investeringsforeninger.  

 

Ses der på Rådets direktiv 2009/65/EF artikel 1, stk. 2, litra a), fremgår det, at institutter der er underlagt dette 

direktiv har som eneste formål at foretage kollektiv investering i værdipapirer mv.  

 

Som tidligere nævnt i dommene kan Rådets direktiv 2009/65/EF ikke bruges dom definitionsgrundlag for 

fortolkning af begrebet investeringsforening, jf. C-169/04, Abbey National plc, præmis 55 (ligeledes 

skærpet/præciseret i C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, præmis 31). 
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Gennem denne afhandlings analyse af de forskellige sager forlagt EU-Domstolen fremgår det, at institutter der 

ikke er underlagt ovenstående direktiv, skal fremvise lignende kendetegn og dermed foretage de samme 

transaktioner, eller i det mindste i en sådan sammenlignelig grad, at de ville kunne sammenlignes med sådanne 

institutter og dermed konkurrerer med dem. Sådanne institutter vil ligeledes kunne anses for at være 

investeringsforeninger jf. C-464/12 ATP PensionService A/S, præmis 47, der ligeledes henviser til C-365/05, 

JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, præmis 48-51, C-169/04, Abbey National plc, præmis 

53-56 og C-424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd,, præmis 24.  

 

Det kan ikke gennem denne afhandlings analyserede EU-Domme genkendes, at EU-Domstolen har stadfæstet, 

at der skal være tale om at investeringsinstituttet skal havde det som primært formål at foretage kollektiv 

investering for at kunne anses som en investeringsforening i momsretlig henseende. Det bliver ”kun” omtalt, 

som anført ovenfor, at institutter der ikke er underlagt Direktiv 2009/65/EF, skal fremvise lignende kendetegn 

og foretage sammenlignelige transaktioner som det er nævnt i dette afsnit.  

 

At en investeringsforening ikke skal have som eneste formål, at foretage kollektiv investering, kan tydes i 

blandt andet C-464/12, ATP PensionService A/S. At der foreligger et supplerende forsikringsdækning/element, 

som jf. EU-Domstolen anses for sekundært, argumenteres der her for, at dette ikke skal tillægges væsentlig 

værdi, da disse supplerende produkter (forsikringselement) ikke er væsentlige i forhold til bidragene til 

pensionskasserne, jf. C-464/12, ATP PensionService A/S, præmis 57. I sagen fastslog EU-Domstolen under 

henvisning til C-44/11, Deutsche Bank AG, at der foreligger én ydelse (pensionsopsparing og forsikring), når 

det vurderes, at det vil være kunstigt, at opdele disse ydelser, da de er så nært forbundne, at de objektivt set 

udgør én enkelt, jf. C-464/12, ATP PensionSerivce A/S, præmis 57 fortsættelsesvis.  

 

Skattestyrelsen har i Styresignalet ligeledes omtalt ovenstående forhold, dog ikke under henvisning til C-

464/12, ATP PensionService A/S. Det kan dog lægges til grund, at Skattestyrelsen formulering om det 

primære formål, kan stamme fra ovenfornævnte sag idet, at Skattestyrelsen på baggrund af sekundære 

ydelser har fortolket, at der således ikke skal være tale om eneste formål, men blot det primære formål. 

 

Som ovenfornævnt kan det ikke genkendes i EU-retspraksis, at det primære formål skal være, at foretage 

kollektiv investering, idet det ikke fremgår eksplicit i EU-retspraksis. Det vurderes dog jf. de analyserede EU-

Domme, at der i langt de fleste tilfælde, når vi taler investeringsforeninger, vil være tale om at enheden har det 

som det primære/eneste formål at foretage kollektive investeringer. Det må dog lægges til grund jf. EU-

Domstolens sager, at det ikke kun er afgrænset til, at en enhed der ikke har det som primære eller eneste formål, 

på forhånd kan diskvalificeres for bestemmelsen, men at der må foretages en konkret vurdering heraf.  
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I sammenhæng til begrebet kollektiv investering, har Skattestyrelsen som ovenfornævnt anført 8 medlemmer 

på baggrund af aktieavancebeskatningsloven og selskabsskattelovens regler, hvorfor Skattestyrelsen i sin 

fortolkning, har medtaget andre danske love som fortolkningshjælp til netop dette. Dette er ikke i 

overensstemmelse med EU-Domstolens sag C464/12, ATP PensionService A/S, præmis 56.  

 

Det fremgik i C464/12, ATP PensionService A/S, præmis 56, at pensionsbidrag som omhandlet i denne sag, 

og som i denne sag kunne fradrages i de enkelte personers skattepligtige indkomst, ikke havde nogen betydning 

for, om pensionskasser kunne anses for at være investeringsforeninger i momsmæssig henseende. Det blev 

endvidere stadfæstet i samme præmis, at national lovgivning inden for indkomstskat, ikke skal have betydning 

for, som det anføres ”den ensartede karakter” af de fritagelser der er fastsat ved de EU-retslige 

momsbestemmelser, jf. præmis 56 fortsættelsesvis.  

 

Som det tidligere er anført i analysen af C-464/12, ATP Pensionsservice A/S, kan det på baggrund af 

ovenstående lægges til grund, at denne betragtning bygges på det faktum, som det er angivet i dommens præmis 

40, at momsfritagelsesbestemmelsen er bygget på et fælles EU-retligt begreb. Det faktum, at en medlemsstat, 

som her i Danmark eksempelvis, er indrettet med forskellige særlove, omkring personlige fradragsrettigheder, 

aktieavancebeskatningsregler m.v., kan ikke vægtes/have betydning for den momsretlige 

vurdering/fortolkning af momsfritagelsesbestemmelsen som direktivet foreskriver, jf. ovenstående. 

 

Ses der på de i denne afhandlings analyserede domme er det blandt andet i EU-Domstolens sag C-595/13, 

Fiscale Eenheid X NV cs, præmis 34 bemærket, under henvisning til blandt andet C-169/04, Abbey National 

plc, C-363-05, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc og C-424/11, Wheels Common 

Investment Fund Trustees Ltd, at formålet med fritagelsesbestemmelsen blandt andet er, at gøre det lettere for 

investorer at investerer samt, at sikre neutralitet i forhold til valget mellem direkte investeringer og de 

investeringer som foretages gennem institutter for kollektiv investering. I relation hertil er der ikke i EU-

retspraksis benævnt hvor mange investorer der skal investere. 

 

Endvidere kan det lægges til grund, at en diskvalifikation af en investeringsforening alene ud fra antallet af 

investorer, set under hensyn til minimum 8 medlemmer, vil være at udelukke nogle investeringsforeninger fra 

fritagelsen, hvilket Skattestyrelsen ikke har tilladelse til, jf. EU-Domstolens sag C-363/05, JP Morgan Fleming 

Claverhouse, præmis 42, hvor det af EU-Domstolen blev stadfæstet, at det er i strid med selve udtrykket 

”investeringsforeninger” såfremt, at medlemsstaterne udvælger hvem som er omfattet og hvem som ikke er. 
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Det er i sammenhæng med ovenstående Skattestyrelsens opfattelse, at hvis der er færre end 8 medlemmer i 

instituttet, så er det et krav, at der foretages effektiv markedsføring overfor en relevant målgruppe for at bringe 

instituttets medlemstal op. Det er således Skattestyrelsens opfattelse, at gennem dette skabes der således 

grobund for at det kan anses for en kollektiv investering. 

 

Dette kan således på baggrund af ovenstående medføre, en vis fortolkningstvivl om, hvad der reelt anses for 

effektiv markedsføring, da det ikke er defineret klart i Styresignalet. Som tidligere nævnt er det 

Skattestyrelsens opfattelse, at dette krav er opfyldt såfremt at markedsføringen henvender sig til en relevant 

målgruppe, og at der er en rimelig sandsynlighed for at det ønskede mål med markedsføringen opnås. I kontrast 

til dette, er det ikke nærmere beskrevet i Styresignalet om et givent institut kan anses for værende en 

investeringsforening såfremt, at de reelt foretager markedsføring overfor en relevant målgruppe, men at denne 

ikke har haft den ønskede effekt overfor potentielle investorer.  

 

Der er ikke i denne afhandlings analyserede domme foretaget beskrivelse af effektiv markedsføring overfor en 

relevant målgruppe for at bringe instituttets medlemstal op. Desuden er der ikke i Rådets direktiv 2009/65/EF 

(UCITS) endvidere anført et sådant regelsæt.  

 

Ses der på selve kollektiv-begrebet, kan det lægges til grund at ordet kollektiv betyder eksempelvis en gruppe 

personer der går fælles om at eje noget (ordnet.dk, 2019). Hvis der ses på formålsbestemmelsen, herunder i 

sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, præmis 34, så kan det godt lægges til at grund at formålet med 

bestemmelsen bygger på, at mere end én person foretager investeringer. Dette vil i givet fald medføre, at 

foreninger med to personer principielt vil kunne overholde kravet om at foretage kollektiv investering.  

 

Danish Venture Capital & Private Equity Association (DVCA) er ligesom FSR kommet med et høringssvar til 

Styresignalet. DVCA er Venture- og kapitalfonde og er typisk lukkede investeringsforeninger. Disse venture- 

og kapitalfonde udbydes på ikke angivne tidspunkter for, at opnå kapitaltilførsel af en given størrelse, det er 

således ikke antal medlemmer der er fokus på her, men i stedet en kapitaltilførsel. Denne “lukkes” igen, når 

den ønskede kapital er opnået, uanset hvor mange investorer dette kommer fra (Danish Venture Capital and 

Private Equity Association, 2019).  

 

Antallet i disse fonde er dog typisk mere end én. Derfor har DVCA kommet med bemærkninger til 

Styresignalet, da de udtrykker en bekymring for formuleringen i Styresignalet omkring kravet på de 8 

medlemmer (Danish Venture Capital and Private Equity Association, 2019). DVCA foreslår en præcisering i 

Styresignalet, da de er af den opfattelse efter at have gennemgået Styresignalet, at en kapitalfond med to 



  

Side 74 af 117 
 

investorer opfylder kriteriet for kollektiv investering. DVCA mener derfor at der er tale om kollektiv 

investering, hvis der blot er to investorer (Danish Venture Capital and Private Equity Association, 2019).  

 

FSR har ligeledes i forbindelse med ovenstående udtrykt bekymring om, at otte medlemmer/investorer ofte vil 

blive et minimumskrav. Her nævner FSR i deres høringssvar, at dette ikke vil være i overensstemmelse med 

EU-Domstolens praksis, samt ej heller ikke være i overensstemmelse med hvad der er praksis i andre 

medlemsstater (FSR - Høringssvar, 2019).  

 

Det er ikke gennem denne afhandlings analyserede domme angivet i EU-praksis at der skal være tale om 8 

medlemmer, ligesom der ligeledes ikke er angivet i EU-praksis at såfremt, at 8 medlemmer ikke er opfyldt, at 

der så skal være tale om effektiv markedsføring. Det skyldes at de 8 medlemmer dels ikke er angivet i EU-

praksis og dels som ovenstående, at der skal ses isoleret på momslovgivningen, når det skal afgøres om en 

enhed kan være omfattet af fritagelsesbestemmelserne i Momssystemdirektivet artikel 135, stk. 1, litra g). Det 

er på denne baggrund denne afhandlings vurdering, at Skattestyrelsen ikke kan bruge aktieavanceloven og 

selskabsskatteloven til fortolkning af begrebet kollektiv investering i relation til de momsretlige bestemmelser.  

 

Det kan således på baggrund af ovenstående lægges til grund, at Skattestyrelsens opfattelse ikke er i 

overensstemmelse med gældende ret, for så vidt angår kravet om 8 medlemmer og kravet om effektiv 

markedsføring såfremt at antallet af 8 medlemmer ikke er opfyldt. Det kan på denne baggrund vurderes at 

fortolkningen fra Skattestyrelsen tager baggrund i Skattestyrelsens egen betragtning i forhold til anden dansk 

lovgivning. 

 

Skattestyrelsen har i Styresignalet anført, at det ikke er et krav, at investeringsforeningen er åben med 

henvisning til C-424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, og C-363/05, JP Morgan Fleming 

Claverhouse Investment Trust plc. I EU-Domstolens sag C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse 

Investment Trust plc, blev det af EU-Domstolen i sagens præmis 31, 37 og 51 stadfæstet, at lukkede 

investeringsforeninger som udgør ITC’er godt kan anses for at være en investeringsforening i momsretlig 

henseende. Det er denne afhandlings vurdering, at begrebet lukket i denne henseende skyldes at 

investeringsforeningen kan foretage selvforvaltning og ikke behøver, at købe forvaltningsydelser eksternt.  

 

I C-424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, var investeringsforeningen lukket for 

offentligheden henset til, at kun være omfattet af en lukket kreds af personer, idet der i sagens faktum var tale 

om arbejdsrelaterede forhold, jf. præmis 25.  

Det vurderes således at der en klar forskel mellem de to lukkede begreber, hvorfor det kan lægges til grund at 

Skattestyrelsen ikke har fortolket dette i overensstemmelse med EU-Domstolen. I sidstnævnte sag var begrebet 
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lukkede direkte medvirkende til, at foreningen ikke kunne anses for en investeringsforening i momsretlig 

henseende. Det er denne afhandlings opfattelse, at der er en klar fejlfortolkning fra Skattestyrelsens side, 

hvorfor Skattestyrelsens fortolkning således ikke vurderes at være i overensstemmelse med EU-retspraksis. 

 

I forhold til EU-retspraksis vedrørende feeder-strukturer, er det ikke noget, som berøres i nogle af de 

analyserede domme i denne afhandling, der er forelagt EU-Domstolen. Skattestyrelsen henviser ligeledes ikke 

i Styresignalet, til retspraksis fra EU-Domstolen eller national ret på dette område. Skattestyrelsens opfattelse 

på dette punkt, kan fortolkes således, at der opereres med et transparentsprincip og at et master-feeder-institut 

kan anses for en investeringsforening, selvom denne kun har ét medlem (feeder), der investerer i den 

pågældende master-feeder. Dette betyder såfremt, at det ikke er selve feeder-instiuttet der henvises til som 

medlem, men i stedet for er det de bagvedliggende investorer i feeder-instituttet.  

 

Transparentprincippet er efter denne afhandlings overbevisning ikke et udtryk man ser, eller bruger i 

momsmæssige henseende. Transparentprincippet anvendes blandt andet i skatteretten, hvor eksempelvis et 

selskab ikke er et selvstændigt skattesubjekt, og hvor de forskellige indkomstkategorier således beskattes hos 

selskabsdeltagerne efter det samme regelsæt, som vil gælde, såfremt at selskabsdeltagerne havde drevet 

enkeltmandsvirksomhed (Michelsen, et al., 2017, s. 1072) 

 

I sagen C-464/12, ATP PensionService A/S, præmis 56 gjorde EU-Domstolen det klart, at national lovgivning 

på indkomstskat (i dette tilfælde), ikke kan anfægte de ensartede karakterer af de fritagelser, der er blevet 

fastsat ved EU-retlige bestemmelser. Her kan det lægges til grund, at EU-Domstolen stadfæster, at det 

udelukkende er begreberne inden for moms, der skal anvendes ved klassifikationen og ikke begreber i forhold 

til anden lovgivning. 

 

Det fremgår af Rådets Direktiv 2009/65/EF artikel 58, stk. 3, litra a), at et masterinstitut er omfattet dette 

direktiv, så længe at master-instituttet har mindst ét feeder-institut blandt sine deltagere. 

 

Som ovenfor anført kan det lægges til grund, at ordvalget og formuleringen Skattestyrelsen har benyttet i denne 

sammenhæng, kan bygge på et skatteretligt princip. Henses der til EU-retspraksis nævnes der ikke i denne 

afhandlings analyserede domme om hvorvidt en master-feeder-struktur anses for at kunne indgå i 

momsfritagelsesbestemmelsen. Men henset til UCITS-direktivet er det denne afhandlings opfattelse, at det kan 

lægges til grund, at så længe de forhold som er anført i UCITS hidrørende master-feeder-struktur er overholdt, 

vil EU-Domstolen ved en afgørelse komme frem til samme resultat (at master-feeder-struktur godt kan 

indeholdes i bestemmelsen), idet som det tidligere er anført, at EU-retspraksis anser institutter som er omfattet 
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af UCITS, i momsmæssige henseende vil blive betragtet som en investeringsforening, jf. blandt andet C-

424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd , præmis 23.  

 

I Styresignalet er det Skattestyrelsens opfattelse, at afdelinger i en investeringsforening skal separat vurderes 

om hvorvidt disse overholder betingelsen for kollektiv investering, ligesom der foretages separat vurderinger 

i relation til det civilretlige og skatteretlige henseender. Denne opdeling Skattestyrelsen udleder på baggrund 

af øvrige danske nationale lovgivninger, kan ikke genkendes i denne afhandlings analyserede EU-praksis. Her 

bemærkes det endvidere at EU-Domstolen har stadfæstet at øvrig national lovgivning ikke kan lægges til grund 

ved vurdering i momsmæssig henseende.  
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7.3.2 Investeringsinstituttet investerer ud fra princippet om risikospredning 

Punktet omkring ”investeringsinstituttet investerer ud fra princippet om risikospredning” er i Styresignalet 

ganske kortfattet.  

 

I Styresignalet fastslår Skattestyrelsen, at det er en betingelse for at en investeringsforening kan betragtes som 

værende en investeringsforening i momsmæssig henseende, at denne investerer ud fra princippet om 

risikospredning.  

 

Af Styresignalet fremgår således: ”Det er en betingelse, at investeringsinstituttet investerer ud fra et princip 

om risikospredning, dvs. i en mere spredt portefølje, for derved at mindske investeringsrisikoen.” (Styresignal 

8. marts 2019, 2019) 

 

Skattestyrelsen har desuden, under henvisning til EU-Domstolen sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, 

anført et eksempel på risikospredning i relation til investering i fast ejendom.   

 

Af Styresignalet fremgår; ”EU-Domstolen har i sag C-595/13, Fiscale Eenheid X udtalt, at der vil være tale 

om risikospredning ved investering i fast ejendom, når formuen investeres i forskellige kategorier af fast 

ejendom, både beboelses- og erhvervsejendomme, og også i forskellige geografiske områder.” (Styresignal 8. 

marts 2019, 2019) 

 

Skattestyrelsen har som sidste afsnit i dette punkt anført Skattestyrelsen opfattelse vedrørende risikospredning 

omkring feederinstitutter. I denne sammenhæng fremgår følgende af Styresignalet;  

”Feederinstitutter 

 

Som det gælder for UCITS-institutterne, vil kravet om risikospredning være opfyldt, når feederinstiutter 

investerer i én anden UCITS (masterinstituttet). Masterinstituttet skal dog selv overholde reglerne om 

risikospredning.” (Styresignal 8. marts 2019, 2019) 

 

Analyse i forhold til EU-retspraksis og sekundær litteratur 

Af EU-Domstolens sag C-464/12, ATP PensionService A/S, fremgår følgende af præmis 59: ”Henset til disse 

betragtninger skal det første spørgsmål herefter besvares med, at sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), 

nr. 6), skal fortolkes således, at pensionskasser som de i hovedsagen omhandlede kan være omfattet af denne 

bestemmelse, når de finansieres af de personer, der skal have pensionerne udbetalt, når opsparingen 

investeres ud fra princippet om risikospredning, og når investeringsrisikoen bæres af pensionskunderne….” 
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Som det fremgår af ovenstående samt tidligere i denne afhandling, skal en investeringsforening investere ud 

fra princippet om risikospredning. Skattestyrelsens udsagn om ovenstående princip om risikospredning, kan 

på baggrund af EU-Domstolens sag C-464/12, ATP PensionsService A/S således understøttes.  

 

Dog har Skattestyrelsen i ovenstående punkt anført ”dvs. i mere spredt portefølje, for derved at mindske 

investeringsrisikoen…” (Styresignal 8. marts 2019, 2019).  

 

Det kan lægges til grund her, at Skattestyrelsen i ordlyden fortolker på begrebet risikospredning. Det virker til 

at Skattestyrelsen fortolkning heraf, er at en mere spredt portefølje. Af EU-Domstolens sag C 464/12, ATP 

PensionService A/S fremgår det af præmis 52 følgende; ”Det afgørende kriterium for en investeringsforening 

er, at flere kunders aktiver sammenlægges, hvilket gør det muligt at sprede disse kunders risiko på en række 

værdipapirer….”.  

 

Ses der til udtrykket i ovenstående EU-retspraksis, har Skattestyrelsen således differentieret sig fra EU-

Domstolens udtryk. Skattestyrelsen anvender formuleringen ”mere spredt portefølje”, hvorimod EU-

Domstolen anvender ”en række værdipapirer”. I den engelske version af C 464/12, ATP PensionService A/S, 

anvendes ordvalget ”a range of securities”.  

 

Skattestyrelsen henviser til EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, hvor EU-Domstolen har 

stadfæstet at investeringsselskaber som de i denne hovedsag omhandlede selskaber kan anses for at være 

investeringsforeninger i momsretlig henseende. EU-Domstolen har stadfæstet, at investering i forskellige 

kategorier af fast ejendom, både beboelses- og erhvervsejendomme, og også i forskellige geografiske områder, 

kan godkendes. EU-Domstolen har ikke endvidere i denne sag underbygget eller præciseret om hvorvidt der 

kunne være tale om risikospredning såfremt at en af faktorerne ikke var til stede, som eksempelvis kun tale 

om erhvervsejendomme.  

 

Som ovenfornævnt har EU-Domstolen igennem de domme som denne afhandling har behandlet, ikke udbygget 

de kriterier som skal til for at betingelsen om risikospredning er opfyldt. Dog har Generaladvokaten i forslag 

til afgørelse i sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, i dennes punkt 42 anført følgende: ”Endelig anser jeg 

heller ikke Kongeriget Sveriges indvending, der vedrører den angiveligt manglende risikospredning i en 

ejendomsinvesteringsfond, for berettiget. Ifølge retspraksis skal en investeringsforening ganske vist gøre det 

muligt at sprede investorernes risiko. Selv om en ejendomsinvesteringsfond pr. definition kun investerer i fast 

ejendom, finder der alligevel en risikospredning sted i denne forbindelse. Dette er åbenbart tilfældet ved en 

investering i flere faste ejendomme, men gør sig i lige så høj grad gældende i forbindelse med en enkelt stor 

fast ejendom, da f.eks. risikoen for manglende udlejning fordeles på en lang række bolig-eller erhvervsenheder. 
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Af lignende grunde kan også investeringsforeninger, hvis formue består af værdipapirer, være begrænset til 

en bestemt branche, uden at de derved mister afgiftsfritagelsen.” (Forslag til afgørelse fra generaladvokaten, 

2015).  

 

På baggrund af ovenstående forslag til afgørelse fra generaladvokaten kan der stilles spørgsmålstegn til 

hvorledes skattestyrelsens udsagn mere spredt portefølje skal fortolkes, ligeledes om EU-Domstolens ordvalg 

en række værdipapirer kan fortolkes åbent. Af generaladvokatens forslag, jf. ovenstående fremgår dennes 

udsagn, at der ligeledes vil være tale om risikospredning når der investeres i en stor fast ejendom, i det risikoen 

ligger for manglende udlejning fordeles på en lang række bolig-eller erhvervsenheder.  

 

I denne sammenhæng er det også interessant at se på ordvalget bolig-eller erhvervsenheder. I dette kan det 

lægges til grund at generaladvokaten ligeledes mener at en stor fast ejendom med blot én type udlejning, om 

enten det er rent beboelse eller ren erhvervsudlejning, fortsat er nok til at indgå i begrebet risikospredning.  

 

I henseende til værdipapirer henviser generaladvokaten til at afgiftsfritagelsen ikke mistes såfremt at 

investeringsforeningen begrænser sine investeringer til én branche. Under hensyn til dette samt under hensyn 

til EU-Domstolens sag C 464/12, ATP PensionService A/S, som specifikt i præmis 51 nævner en række 

værdipapirer, kan det lægges til grund at for at der er tale om risikospredning kan der ikke foretages 

investeringer i blot ét værdipapir (”alle æg i en kurv”), men det vil være understøttet så længe der er tale om 

investeringer i samme branche, herunder må mere end ét værdipapir kræves.  

 

Kigges der på selve ordet spredt som fremkommer af en bøjning af sprede, så kan dette udtryk tolkes på flere 

måder. Kigges der i ordbogen, fremkommer forklaringer som ”placeret adskilt”, ”enkeltvis eller på enkelte 

steder”, ”forekommer tilfældigt”, jf. (Den Danske Ordbog, 2003). Det kan lægges til grund i ordbogens 

forklaringer, at disse forklaringer henledes til flere eller mere end én, hvilket ligeledes understøttes af 

ovenstående.  

 

FSR har i deres høringssvar kommet med bemærkninger til Styresignalets punkt om risikospredning. Af FSR’s 

bemærkninger fremgår: ”FSR - danske revisorer bemærker, at det ikke som i det tidligere arbejdsudkast til 

styresignal fremgår, at investering i én enkelt fast ejendom ikke opfylder betingelsen om risikospredning.”, 

(FSR - Høringssvar, 2019). I denne sammenhæng anbefaler FSR Skattestyrelsen at angive de kriterier som 

Skattestyrelsen anser for relevante ved vurdering om hvorvidt kriteriet for risikospredning er opfyldt. Det er 

jf. FSR’s høringssvar opfattelse at én ejendom kan opfylde betingelsen om risikospredning, hvilket ligeledes 

understøttes som ovenfornævnt i generaladvokatens forslag til afgørelse.  
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Henset til feederinstitutter henvises til denne afhandlings afsnit 7.3.1, omkring analysen af dette forhold. 

Feederinstitutter benævnes ikke i denne afhandlings analyserede domme, men det kan lægges til grund, at 

feederinstitutter såfremt de kan overholdes i UCITS-direktivet, godt kan anses for, at indgå i 

momsfritagelsesbestemmelsen forudsat, at disse således også investerer med udgangspunkt i princippet 

risikospredning.  

 

På baggrund af ovenstående kan det lægges til grund at risikospredning tvivlsomt vil anses for at være opfyldt 

med udgangspunkt i ét værdipapir. Om hvorvidt, dette kan anvendes parallelt på andre typer end værdipapir, 

herunder ejendomme, har EU-Domstolen ikke direkte taget stilling til. Om der skal lægges større vægt i 

Skattestyrelsens ordvalg kan der sættes spørgsmålstegn ved, men det er denne afhandlings opfattelse at selve 

udtrykket ”princippet om risikospredning”, godt kan genkendes i EU-retspraksis, herunder EU-Domstolens C-

464/12, ATP PensionsService A/S. 
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7.3.3 Investorerne bærer investeringsrisikoen og investeringsafkastet afhænger af investeringerne 

Skattestyrelsen nævner og forklarer i Styresignalet en række forskellige typer pensionsordninger. Disse 

pensionsordninger vil indledningsvist blive gennemgået nedenfor i det, at forståelsen heraf er grundlæggende 

for forståelse af Skattestyrelsens efterfølgende fortolkning af hvorledes begrebet investeringsrisiko og 

garantirente er defineret. 

 

De forskellige pensionsordningsformer 

Tilsagnsordninger (Defined Benefit, herefter kaldet DB) er i Styresignalet defineret som en ordning hvor den 

fremtidige pensionsydelse er defineret. Det er Skattestyrelsen holdning at denne pensionsordning kan 

sammenlignes med den ordning, som er behandlet ved EU-Domstolen i sag C-424/11, Wheels. Her anfører 

Skattestyrelsen i styresignalet at pensionsordningernes udbetaling var defineret på forhånd og at investorerne 

derfor ikke bærer investeringsrisikoen af investeringerne (Styresignal 8. marts 2019, 2019)  

 

Bidragsdefinerede ordninger (DC Contribution, herefter kaldet DC) bliver i Styresignalet defineret som 

ordninger hvor størrelsen på bidragene i pensionsordningen er fastsat, men hvor selve størrelsen på 

pensionsydelsen afhænger af afkastet på investeringerne.  

 

Ovenstående to ordninger anses af Skattestyrelsen som værende to yderpunkter i relation til pensionsordninger. 

Indimellem disse ordninger beskriver Skattestyrelsen, at der ligger en række pensionsordninger, hvor der er 

indeholdt elementer fra både en DB- og en DC-ordning.  

 

Nedenfor ses en udarbejdet oversigt fra styresignalet med angivelse af pensionsordninger oplyst af 

Skattestyrelsen: 

 
Figur 2: Kopi fra Styresignalet 

 

I forbindelse med rentegaranti har Skattestyrelsen i Styresignalet defineret at ved rentegaranti forstås, at der er 

tale om en ordning som hvert år forrentes med en nominel minimumsrente. Ved ydelsesgaranti forstås ifølge 

Skattestyrelsen, at pensionskunden har en garanti for en bestemt pensionsudbetaling, hvor det er beskrevet i 
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Styresignalet, at dette svarer til en gennemsnitlig forrentning af pensionsformuen i ordningens løbetid med en 

garantirente (Styresignal 8. marts 2019, 2019).  

 

For en pensionsordning med en tilknyttet garanti og ret til bonus er denne ordning i Styresignalet beskrevet til 

en ordning med en aftalt ret hos pensionskunden til bonus, hvilket indebærer at pensionskunden i løbet af 

pensionsordningens løbetid, har mulighed for at opnå en ekstra gevinst som tillægges i den forrentning, som 

er garanteret (Styresignal 8. marts 2019, 2019). 

 

Risikobegrebet 

Skattestyrelsen har i Styresignalet anført ud fra en almindelig sproglig fortolkning, at ordet risiko skal fortolkes 

på den måde, at det er et udtryk for sandsynligheden at en uønsket hændelse indtræffer. Det er således anført i 

Styresignalet at det er Skattestyrelsens opfattelse, at det momsretlige begreb investeringsrisiko skal forstås på 

den måde, at dette er risikoen for at realisere et investeringsafkast, der er markant lavere end det forventede og 

at afkastet af investeringerne kan være negativt, for dermed at kunne indebære et tab for den enkelte 

investorkunde (Styresignal 8. marts 2019, 2019).  

 

Pensionsinstitutter og kravet om investeringsrisikoen skal bæres af investorerne 

Skattestyrelsen har i Styresignalet anført, at det er et krav at investeringsrisikoen skal bæres af de enkelte 

pensionskunder. Det anføreres desuden i Styresignalet under henvisning til tilsvarende konklusion i guideline 

fra 109 th møde den 1. december 2017 i EU’s Momskomité, at hvis en væsentlig andel af investeringsrisikoen 

bæres af andre som eksempelvis en arbejdsgiver, så bæres den ikke af pensionskunden (Styresignal 8. marts 

2019, 2019). 

 

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at ved pensionsordninger som indebærer elementer både fra 

tilsagnsordninger og bidragsdefinerede ordninger vil betingelsen for, at pensionskunderne bære 

investeringsrisikoen, kun være opfyldt hvis, at pensionskunden bærer en væsentligt del investeringsrisikoen. 

Denne fortolkning har Skattestyrelsen i Styresignalet anført under henvisning til tilsvarende konklusion i 

Momskomiteens guideline fra 109 the møde (Styresignal 8. marts 2019, 2019). 

 

Under henvisning til tilsvarende konklusion i kommissionens Working Paper No 936 dateret 9. november 

2017, er det Skattestyrelsens opfattelse at der vil være tale om en konkret vurdering af den enkelte 

pensionsaftale, om hvorvidt den enkelte pensionskunde bærer en væsentlig andel af investeringsrisikoen.  

 

I relation til ovenstående er det Skattestyrelsens vurdering under henvisning til EU-Domstolens sag C-424/11, 

Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, og Momskomiteens guideline fra det 109 th møde, at 
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investeringsrisikoen i rene tilsagnsordninger generelt ikke bæres af pensionskunderne, men derimod bæres af 

arbejdsgiveren eller sponsorvirksomheden (Styresignal 8. marts 2019, 2019). 

 

I modsætning til ovenstående, er det Skattestyrelsens opfattelse at investeringsrisikoen i rene bidragsdefinerede 

ordninger bæres af pensionskunden, hvor Skattestyrelsen ligeledes i denne opfattelse henviser til 

Momskomiteens guideline fra det 109 th møde. 

 

Imellem ovenstående to ordninger, fremgår det i Styresignalet at det er Skattestyrelsens opfattelse, at hvis der 

er en rente- eller ydelsesgaranti, så mener de ikke at det er pensionskunden der besidder investeringsrisikoen 

og at afkastet ikke afhænger af de foretagne investeringer. Det fremgår af Styresignalet, at der ved 

rentegarantien forstås at pensionskunden får en aftalt minimumsforrentning, hvortil ydelsesgarantien 

indebærer at pensionskunden er garanteret en bestemt pensionsudbetaling, hvis der betales et forud fastsat 

beløb frem til pensionstidspunktet, da en sådan pensionsordning ligeledes forrentes med en garanteret 

rentesats. 

 

Skattestyrelsen er af den opfattelse at for en pensionskunde med en garanti med en minimumsrente eller 

minimumsforrentning på 0%, er der ingen risiko for tab på pensionsordningen for pensionskunden. Deres 

opfattelse er, at uanset hvordan resultatet af investeringerne er og hvis investeringerne giver et negativt afkast, 

så er det ikke pensionskunden der løber risikoen, da de er sikret en garanteret forrentning af pensionsformuen. 

Det vil efter Skattestyrelsens opfattelse derfor være pensionsinstituttet der bærer denne risiko. Risikoen for at 

opnå det garanterede minimumsafkast som pensionskunden er garanteret, påhviler således pensionsinstituttet 

og ikke pensionskunden (Styresignal 8. marts 2019, 2019). 

 

Skattestyrelsen er ligeledes af den opfattelse, at pensionskunder med en garanteret mindsterente eller 

mindsteforrentning på mere end 0 %, vil det ligeledes være pensionsinstituttet og ikke pensionskunden som 

investeringsrisikoen påhviler, idet at pensionskunden opnår en ret til et afkast, uanset resultat af de foretagne 

investeringer, og dermed står pensionsinstituttet med risikoen for at opnå denne garanteret mindsterente eller 

forrentning (Styresignal 8. marts 2019, 2019). 

 

På ovenstående baggrund anfører Skattestyrelsen fortsat, at der tale om en konkret vurdering om hvorvidt de 

enkelte pensionskunder bærer en væsentlig del af investeringsrisikoen, men at det er Skattestyrelsens 

opfattelse, at en tilknyttet garanti til pensionsaftalen, som udgangspunkt vil være et udtryk for, at det ikke er 

pensionskunden som bærer investeringsrisikoen men derimod pensionsinstituttet. 
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Det er endvidere Skattestyrelsens opfattelse, at pensionsordninger med en tilknyttet garanti og ret til bonus, er 

at retten til bonus indebærer, at pensionskunden i løbet af pensionsordningens løbetid, har en ret til yderligere 

bonus i forhold til et eventuelt merafkast som investeringerne har givet, udover den garanterede forrentning. 

 

Det Skattestyrelsen opfattelse, at investeringsrisikoen i denne type pensionsordning, vil ligge i spændet mellem 

den garanterede minimumforrentning og det eventuelle højere afkast der kunne forekomme. I denne 

sammenhæng anfører Skattestyrelsen igen, at investeringsrisikobegrebet skal fortolkes som en uønsket 

hændelse, således at der er risiko for at lide et tab som følge af de foretagne investeringer eller en risiko for et 

mindre afkast end forventet. Bonuselement anser Skattestyrelsen som en mulig ønsket hændelse, og dermed 

anser Skattestyrelsen således at der ikke er tale om en risiko (Styresignal 8. marts 2019, 2019).  

 

Det fremgår af Styresignalet at det er Skattestyrelsens vurdering, at medlemsejede pensionsinstitutter som 

repræsenterer medlemmer, hvor ejer- og medlemskredsen er den samme, og hvor pensionsinstituttets 

egenkapital og overskud tilhører medlemmer, ikke påtager sig yderligere investeringsrisiko ved at være en del 

af ejerkredsen. Det er således Skattestyrelsens opfattelse i denne henseende, at det er uden betydning for 

vurderingen af om hvorvidt pensionskunderne bærer investeringsrisikoen, at der er tale om et medlemsejet 

pensionsinstitut.  

 

Afkastet skal afhænge af investeringerne 

Udover at der skal være tale om at investeringsrisikoen skal bæres af investorerne, er det endvidere i 

Styresignalet anført at Skattestyrelsens opfattelse under henvisning til EU-Domstolens sag C-464/11, Wheels, 

at det er et krav, at afkastet afhænger af investeringerne. 

 

Dertil er det Skattestyrelsens opfattelse, at afkastet af investeringerne hidrører fra udbyttet, der opnås ved de 

indbetalte midlers investeringer i obligationer, aktier mv. Hertil mener Skattestyrelsen at der i 

pensionsprodukterne ikke må være krav om, at arbejdsgiveren skal foretage supplerende indbetalinger for at 

sikre pensionskunden en given pensionsydelse (Styresignal 8. marts 2019, 2019).  

 

Analyse i forhold til EU-retspraksis og sekundær litteratur 

Som det fremgår af ovenstående, er det Skattestyrelsens vurdering at når der er tale om garantirenteprodukter, 

vil disse pensionsordninger som udgangspunkt være et udtryk for, at det ikke er pensionskunden som bærer 

investeringsrisikoen men derimod pensionsinstituttet. 

 

I Styresignalet har Skattestyrelsen i høj grad lagt vægt på EU-Domstolens sag C-424/11, Wheels Common 

Investment Fund Trustees Ltd, i forhold til fortolkning af, hvorvidt pensionskunden bærer investeringsrisikoen.  
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Det blev i EU-Domstolens sag C-424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, stadfæstet ud fra 

sagens faktum, at den i sagens omhandlede investeringsfond ikke kunne karakteriseres som værende en 

investeringsforening i momslovens forstand jf. momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra g). Det fremgik 

her af sagens præmis 25-28, at begrundelsen for EU-Domstolens afgørelse var dels, at ordningen ikke var 

tilgængelig for offentligheden, men i stedet udgjorde et arbejdsrelateret forhold. Herudover var argumentet, at 

medlemmerne i ordningen ikke bar risikoen for de foretagne investeringer, da de var sikret en minimumsrente 

og dermed var den fremtidige ydelse fastlagt på forhånd36, samt som følge af at arbejdsgiver i pensionsaftalen 

var forpligtet til at dække eventuelle tab, hvis aktiverne i ordningen ikke var tilstrækkelige.  

 

Udover ovenstående sag har EU-Domstolen ligeledes behandlet pensionsordninger i sag C-464/12, ATP 

PensionService A/S. I denne sags præmis 51-59 behandler EU-Domstolen i sagens omhandlede 

pensionsordninger (de tre pensionssøjler) i forhold til retspraksis.   

 

EU-Domstolen stadfæstede i C-464/12, ATP PensionService A/S, en række betingelser/kriterium som EU-

Domstolen lagde særlig vægt på, i forhold til vurdering om hvorvidt der var tale om investeringsforening. I 

denne henseende stadfæstede EU-Domstolen at en investeringsforening består af en sammenlægning af flere 

kunders aktiver, der gør det muligt at sprede risikoen på en række værdipapirer, samt at risikoen for 

investeringerne ligger hos medlemmerne, jf. præmis 51 og 52. 

 

I relation til pensionskasser, stadfæstede EU-Domstolen endvidere, at det ikke skulle tillægges værdi, at 

arbejdsgiver indbetaler bidrag til pensionskassen, såfremt dette sker på medlemmets vegne, jf. C-464/12, ATP 

PensionService A/S, præmis 53.  

 

EU-Domstolen uddybede dette med, at det ikke ændrede det faktum, at medlemmerne bærer risikoen. 

Herunder sammenholdte EU-Domstolen C-464/12, ATP PensionsService A/S, med den tidligere EU-dom C-

424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, hvor der i ATP-sagen i modsætning til Wheels-sagen, 

så var arbejdsgiver ikke forpligtet til at foretage supplerende indbetalinger for, at pensionskunderne opnår et 

foruddefineret afkast, jf. præmis 53. I forhold til den danske pensionssøjlemodel stadfæstede EU-Domstolen i 

samme sags i præmis 54, at det var uden relevans om hvorvidt pensionsindbetalinger beror på kollektive 

overenskomster, da det ikke ændrer det faktum, at bidraget betales af medarbejderen eller som det påpeges i 

det mindste i dennes navn og på dennes vegne, jf. præmis 54. Endvidere stadfæstede EU-Domstolen at 

udbetalingsformen ikke skulle tillægges afgørende betydning, om hvorvidt der blev fortaget livsvarig 

(livsrente) eller som kapitalpension ved en enkelt udbetaling, jf. præmis 55. 

 

                                                      
36 Pensionsydelsen blev beregnet ud fra en formel af ansættelsens varighed og løn. 
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På ovenstående baggrund, stadfæstede EU-Domstolen at pensionskasser i C-464/12, ATP Pensionsservice A/S, 

godt kunne anses for at udgøre investeringsforeninger i momslovens forstand. 

 

I de foreliggende retsoplysninger i C-464/12, ATP PensionService A/S, havde Skatteministeriet tillagt vægt, at 

pensionskassernes kombinerede opsparing til pension og forsikringsydelser, hvor forsikringsydelserne bestod 

af supplerende forsikringsdækning ved eksempelvis uarbejdsdygtighed eller dødsfald. Dette havde EU-

Domstolen i sagens præmis 57 ikke tillagt væsentlig betydning idet, at forsikringselementet ansås som 

sekundært, hvorved EU-Domstolen henviste til tidligere retspraksis, at denne sekundære ydelse afgiftsmæssigt 

blev stillet som hovedydelse, idet de objektivt udgøre én ydelse, der ville være kunstig at opdele, jf. præmis 

5837. 

 

EU-Domstolen stadfæstede således i C-464/12, ATP PensionSerive A/S, at investorerne skulle bære 

investeringsrisikoen, under henvisning til sagens præmis 51. Spørgsmålet er blot hvornår der er tale om, at 

investorerne bærer investeringsrisikoen.  

 

I EU-Domstolens sag C-464/12, ATP PensionService A/S, præmis 52 følgende; ”I denne forbindelse skal der 

sondres mellem de i hovedsagen omhandlede investeringsforeninger og dem, der var omhandlet i Wheels-

dommen. I den sag, der gav anledning til sidstnævnte dom, bar pensionskunderne således ikke den risiko, der 

var forbundet med forvaltningen af den investeringsfond, hvori pensionsordningens aktiver var samlet, idet 

pensionen var fastsat på forhånd i forhold til varigheden af ansættelsen hos arbejdsgiveren og lønnen, og idet 

de bidrag, som arbejdsgiveren indbetalte til pensionsordningen, udgjorde et middel for den pågældende til at 

opfylde sine retlige forpligtelser i forhold til sine ansatte (jf. Wheels-dommen, præmis 27-29). Som det er anført 

i denne doms præmis 51, er de i hovedsagen omhandlede pensionsordninger derimod finansieret af de 

personer, der skal have pensionerne udbetalt, ligesom det er disse personer, der bærer investeringsrisikoen.” 

 

Det kan lægges til grund her, at det interessante i EU-Domstolens vurdering er, at pensionen i C-424/11, 

Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, var fastsat på forhånd i forhold til varigheden af ansættelsen 

og lønnen, hvorfor investeringsrisikoen således ikke lå hos medarbejderne, tillagt at arbejdsgiveren indbetalte 

bidrag som middel til at opfylde sine retlige forpligtelser. De fremtidige pensionsydelser blev i ovenstående 

sag, således beregnet ud fra en formel foretaget ud fra varigheden af ansættelsen og lønnen, hvorfor 

pensionsudbetalinger på ingen måder afspejlede løbende indbetalinger i forhold til pensionsordningen eller det 

afkast som investeringerne gav. Set i forhold til de i C464/12, ATP PensionService A/S, omhandlede 

pensionsordninger under henvisning til de tre søjler (folkepension, supplerende arbejdsmarkedsrelaterede 

pensionsopsparinger, supplerende pensionsopsparing), blev det således stadfæstet af EU-Domstolen, at disse 

                                                      
37 Dette er ligeledes behandlet i afsnit 7.3.1 
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pensionsordninger blev finansieret af de pensionskunder der skulle have pensionerne udbetalt, samt at de bærer 

investeringsrisikoen. Derfor kan disse to pensionsordninger ikke sammenlignes. 

 

Skattestyrelsen henviser i Styresignalet til begrebet væsentlig i forbindelse med investeringsrisiko og at 

medlemmerne skal have en væsentlig del af risikoen i forhold til de investeringer der foretages. Dette 

”væsentlighedselement” kan ikke igennem denne afhandlings analyserede domme genkendes. EU-Domstolen 

har “kun” stadfæstet at arbejdstageren får afkastet af sine investeringer og at det også er denne der bærer 

risikoen af de foretagne investeringer jf. C-464/12, ATP PensionService A/S. Det er på denne baggrund derved 

tvivlsomt om hvorvidt Skattestyrelsens fortolkning af væsentlig er i overensstemmelse med EU-retspraksis.  

 

I C-424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, bliver der ligeledes ikke nævnt noget om, hvor 

stor en del af risikoen der skal ligge hos medlemmet, det konstateres blot, at der i den pågældende sag ikke var 

tale om, at investeringsrisikoen lå hos arbejdstageren samt, at afkastet til investorerne ikke afhang af de 

foretagne investeringer.  

 

Ses der nærmere på den engelske version af ATP-sagen, har EU-Domstolens i sag C-464/12, ATP 

PensionService A/S, præmis 54 anført følgende; “...that he will benefit from the proceeds of his investments 

and that he also bears any risks in that connection...” 

 

Den engelske formulering er interessant i forhold til den danske, når der fortolkes på 

investeringsrisikobegrebet. Det kan lægges til grund, at der i den engelske formulering er en yderligere 

fortolkning af begrebet risiko, idet som det fremgår af ovenstående, at den risiko som medlemmet påtager sig 

defineres som “any risks”.  

 

Spørgsmålet er således hvordan ”any” skal fortolkes. Ses der i en oversættelsessammenhæng, kan ”any” 

oversættes til mulig, potentiel eller tænkelig (Ordbogen.com, 2019). I denne sammenhæng kan det lægges til 

grund at ordet mulig, potentiel eller tænkelig, derfor ikke nødvendigvis skal fortolkes som ”væsentlig”, hvorfor 

det kan lægges til grund Skattestyrelsens formulering på dette punkt kan virke tvivlsomt.  

 

Det blev i de indledende retsoplysninger i relation til de i sagens præjudicielle spørgsmål anført i præmis 38 

at der var tale om ”afkastet til lønmodtageren (pensionskunden) afhænger af afkastet af pensionskassens 

investeringer”, jf. præmis 38 (ATP PensionService A/S, 2014).  
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Skattestyrelsen mener at der som udgangspunkt ikke kan være tale om, at investorerne bærer 

investeringsrisikoen i pensionsopsparinger med garantirenteprodukter. Spørgsmålet er således om EU-

Domstolens afgørelse af C-464/12, ATP PensionService A/S, kan lægges til grund, at det er tvivlsomt om 

hvorvidt Skattestyrelsens fortolkning heraf er i overensstemmelse med EU-retspraksis. Det må formodes, at 

de pågældende pensionsinstitutter i ovennævnte sag også udbød pensionsordninger med garantirenteprodukter, 

da dette alt andet lige har været en mulighed i Danmark over en årrække. Analysen af ovenstående forhold 

bliver desuden understøttet af følgende figur (information.dk, 2017), hvor det fremgår hvordan danskernes 

pensionsopsparing siden 2005 har ændret sig fra 

primært at omfatte pensionsopsparinger med en 

tilknyttet garanti til i større omfang at omfatte 

pensionsopsparinger uden en tilknyttet garanti. I 

2014 hvor ovenstående dom blev afsagt udgjorde 

pensionsprodukter med en tilknyttet garanti 

stadig over 50% af de samlede 

pensionsopsparinger. Derfor må det vurderes at 

pensionsopsparinger med en tilknyttet 

rentegaranti har været omfattet af domsafsigelsen 

jf. EU-Domstolen.  

 

 

 

Ræsonnementet omkring garantirenteprodukter kan også ses som, at risikoen for pensionskunden med 

eksempelvis en minimumsforrentning (gennemsnitsrente) reelt set ligger i, at såfremt afkastet er højere end 

den garanterede rente, vil pensionskunden således ikke ”få fingre” i dette merafkast idet. Eksempelvis når en 

pensionskunde med en minimumsforrentning (gennemsnitsrente) på 3%, får denne kun 3% i afkast, uagtet om 

afkastet i en periode har været -2% eller 7%.  

 

På PFA Pensions hjemmeside fremgår det, at en ordning med en garantirente, bliver kapitalen tilvejebragt fra 

medlemmerne investeret med lav risiko, da pensionsselskabet skal sikre at kunne udbetale den garanterede 

minimumsudbetaling, men derimod er muligheden for at opnå et højt afkast således ligeledes begrænset (PFA, 

2019). Dette kan således fortolkes på den måde, at medlemmet er villigt til at investere sin pensionsformue, 

men at de ikke vil løbe en høj risiko i forbindelse med investeringen. Pensionskunden vælger således at 

investere sin pensionsformue med lav risiko og dette vil medføre at afkastet ikke kan forventes at være ”højt”.  

 

Figur 3 - information.dk
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Ud fra ovenstående kan det lægges til grund, at pensionskunden har taget stilling til, hvor stor en risiko at 

denne vil løbe i forbindelse med sin investering. Afkastet som pensionskunden vil modtage i forbindelse med 

investeringen afhænger således af den risiko, som denne er villig til at løbe. Hvis der fortolkes isoleret på 

begrebet afkastet afhænger af de foretagne investeringer ud fra ovenstående, så kan det godt være sandsynligt, 

at afkastet netop afhænger af investeringer, i og med at pensionskunden er klar over, at en garantirente vil 

medføre et lavere afkast, end eksempelvis en markedsrente, i hvert fald de år hvor markedsrenten ligger over 

gennemsnitsrenten. Når pensionsinstitutter får et renteoverskud på baggrund af de foretagende investeringer, 

så bliver en del gemt til ”dårlige tider” og en andel del udloddes som bonus (Forsikring og Pension, 2011). På 

baggrund af dette, vil afkastet derfor kunne nærme sig markedsrenteprodukter over en årrække og afkastet vil 

nærme sig mere og mere sådanne produkter. Kunderne løber således en risiko på “bonuselementet” i forhold 

til det afkast investeringerne reelt giver. Det fremgår på PFA’ hjemmeside, at ved anvendelse af en 

pensionsordning med en gennemsnitsrente, er der i de fleste tilfælde mulighed for bonus, dermed vil den aftalte 

minimumsudbetaling forhøjes (PFA, 2019).  

 

At der kan forekomme mulighed for bonus ved valg af en gennemsnitsrente for en pensionsordning, medfører 

yderligere argumentation for at afkastet afhænger af investeringerne. Det må antages at denne mulighed kun 

vil forekomme, så længe at det reelle investeringsafkast over tid er højere end den anvendte gennemsnitsrente. 

Dette vil i givet fald medføre, at det merafkast som pensionskunden vil kunne få, ligger i spændet mellem 

gennemsnitsrenten og det reelle afkast af investeringerne (Forsikring og Pension, 2011).  

 

I forhold til formuleringen afkastet afhænger af afkastet af pensionskassens investeringer, vil det i ovenstående 

sammenhæng ligeledes være relevant at se på EU-retspraksis fortolkning heraf. Som ovenfor beskrevet var 

denne formulering en del af EU-Domstolens sag C-464/12, ATP PensionService A/S, præmis 38. 

 

Der er i EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, præmis 52 og 54 endvidere anført forhold 

omkring begreberne investeringsrisiko og afkastet afhænger af. 

 

Af EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, præmis 52 fremgår følgende; “... når nogle 

personer har købt andele i denne fond, når afkastet af den foretagne investering afhænger af resultatet af de 

investeringer, der er foretaget af fondsforvalterne i den periode, hvor de pågældende personer ejer disse 

andele, og når deltagerne har ret til fortjenesten eller bærer den risiko, der er forbundet med fondens 

forvaltning...” 

 

Af EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, præmis 54 fremgår endvidere følgende; “Disse 

selskaber har fået indskudt kapital fra forskellige pensionsfonde, og deres formål er køb, besiddelse, 
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administration og salg af fast ejendom med henblik på at få et så stort afkast som muligt(…) Investorernes 

fortjeneste i form af dividende afhænger af afkastet af det pågældende selskabs aktiver...” 

 

I forhold til fortolkningen af ovenstående præmisser, kommer EU-Domstolen ikke nærmere ind på, hvordan 

begreberne investeringsrisiko og afkastet afhænger af investeringerne skal fortolkes. Ved gennemgang af de 

engelske versioner vurderes dette ligeledes ikke at være tilfældet.  

 

Det fremgår af ovenstående præmis 54, med henblik på at få et så stort afkast som muligt. Dette kan fortolkes 

på to forskellige måder. Det kan fortolkes således, at formålet med investeringen selvsagt er at få et så stort 

afkast som muligt, af den pågældende investering. Det kan derudover også fortolkes på den vis, at formålet er 

at opnå et så stort afkast som muligt, inden for den investeringsrisiko investorerne tager. Ud fra en alt andet 

lige betragtning, må det lægges til grund, at alle investorers formål er at opnå et så højt afkast som muligt af 

de foretagne investeringer, men det er selvsagt at afkastet alt andet lige vil være højere ved en høj risiko end 

ved en lav risiko. 

 

Det fremgår ikke endvidere i C-464/12, ATP PensionService A/S, eller efterfølgende i EU-Domstolens sag C-

595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, i relation til at afkastet afhænger af investeringerne om hvorvidt det 

indebærer den fulde risiko i forbindelse med afkastet, eller om der må være et garanti-/forsikringselement heri.  

 

EU-Domstolen kommer ikke med nogen decideret definition på, hvor meget af investeringsrisikoen der skal 

ligge hos medlemmet. Dog skal det fortolkes således, at investeringsrisikoen skal ligge hos medlemmet og at 

investeringerne foretages på dennes regning og med kapitalen tilvejebragt fra de midler medlemmerne 

indbetaler jf. C-169/04, Abbey National plc, præmis 61, hvor der henvises til det daværende gældende UCITS-

direktiv.  

 

Med hensyn til begrebet afkastet afhænger af de foretagne investeringer og investeringsrisiko kan det lægges 

til grund på baggrund af ovenstående, at fortolkningen heraf kan have en vis betydning for, om hvorvidt 

momsfritagelsesbestemmelsen kan anvendes.  

 

Skattestyrelsen har i Styresignalet ikke taget stilling til det faktum, hvor pensionsinstitutter både har produkter 

med en markedsrente og garantirente, om det er hele pensionsinstituttet der diskvalificeres fra 

momsfritagelsesbestemmelsen, eller om det kun er den ”andel af pensionsinstituttet” med 

garantirenteprodukter som vil blive diskvalificeret. Der er i denne situation ej heller taget stilling til om der 

således skal foretages et skøn af momsbehandlingen af de forvaltningsydelser som omhandler 
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garantirenteprodukter38. Skattestyrelsen skriver i sit afsnit omkring kollektiv investering at forsikringsydelser 

der er sekundære i forhold til hovedydelsen der beror på kollektive investeringer, kan anses for omfattet af 

momsfritagelsesbestemmelsen. Derudover er det Skattestyrelsens opfattelse, at hvis en supplerende 

forsikringsdækning ikke alene er sekundær, vil denne dækning ikke være omfattet 

momsfritagelsesbestemmelsen. Dog skriver Skattestyrelsen ligeledes i sit afsnit vedrørende kollektiv 

investering, at det efter deres opfattelse at ved afgørelse om der foretages kollektiv investering, skal der 

foretages bedømmelse af hver enkelt afdeling. 

 

I relation til ovenstående kan det være relevant at drage begrebet hoved- og biydelser ind i denne sammenhæng. 

I C-44/11, Deutsche Bank AG, blev EU-Domstolen forespurgt om dette forhold. EU-Domstolen kom i denne 

sag frem til, at formueforvaltning (hovedydelse) og køb og salg af værdipapirer (sekundær ydelse), er så nært 

forbundne, at de objektivt udgør en økonomisk ydelse og afgiftsmæssigt sidestilles den sekundær ydelse med 

hovedydelsen. Dette blev endvidere i EU-Domstolen C-464/12, ATP PensionService A/S, præmis 37, 57 og 59 

stadfæstet, at den omstændighed, at en pensionskasse kombinerer opsparing til pension med en 

forsikringsydelse (supplerende forsikringsdækning) ikke blev tillagt betydning idet, at forsikringsydelsen blev 

anset for sekundært.  

 

I forhold til dette element, kan der eventuelt drages en parallel til garantirenteprodukter. Her vil det i givet 

fald være selve investeringerne der anses som hovedydelse, hvor den sekundære ydelse er en tilknyttet 

rentegaranti, der muligvis kan sidestilles med en forsikring. Hvis dette er tilfældet og rentegarantien kan anses 

som en sekundær ydelse, så vil konklusionen være, at sådanne produkter kan indlemmes i 

momsfritagelsesbestemmelsen jf. C-464/12, ATP PensionService A/S, præmis 59, hvorpå EU-Domstolen 

fastslog, at det har ingen betydning, at ”(…) det er muligt at supplere pensionen med et sekundært 

forsikringselement.”39.  

 

Det er brancheforeningen Forsikring og Pensions opfattelse, at Skattestyrelsen overser en række af EU-

Domstolen præmisser i forbindelse med pensionsinstitutter i EU-Domstolens sag C-464/12, ATP 

PensionService A/S (Forsikring og Pension, 2019). Det er endvidere Forsikring og Pensions opfattelse, at 

Skatteministeriet med al sandsynlighed ville have gjort gældende i forbindelse med afgørelsen af ovennævnte 

sag, at de ikke anså at garantirenteprodukter, ville kunne indlemmes i bestemmelsen. Det er derfor også deres 

opfattelse, at det derfor må formodes, at Skatteministeriet eksplicit i forelæggelsesafgørelsen og i spørgsmålet 

til EU-Domstolen ville have stillet spørgsmålet til EU-Domstolen, om sådanne produkter ville kunne være 

                                                      
38 Dog må det forventes, set ud fra et generelt momsretligt perspektiv, at Skattestyrelsen vil nå frem til at der skal ske en 
fordeling af forvaltningsydelserne (leverancen), idet at det ud fra generelle momsretlige principper alene er den del som 
direkte eller forholdsmæssigt kan henføres som kan være omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen. 
39 Dette vurderes at betyde at forsikringsproduktet er så nært forbundne med pensionsproduktet, at de ikke kan skilles ad.  
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omfattet af bestemmelsen eller ej (Forsikring og Pension, 2019).  Forsikring og Pension fremhæver endvidere 

at det fremgår af SKM2015.734.SKAT, at Skatteministeriet indgik et forlig med blandt andet 

PensionDanmark, hvorfor Forsikring og Pension fortolker dette forlig som at Skatteministreret anerkender de 

i sagens omhandlede institutter og deres produkter som investeringsforeninger (Forsikring og Pension, 2019). 

 

Det kan således lægges til grund efter brancheforeningernes mening, at Skattestyrelsen overfortolker og 

sammenligner pensionsordninger fra C-464/12 ATP PensionService A/S, med C-424/11, Wheels Common 

Investment Fund Trustees Ltd, selvom der er tale om forskellige pensionsordninger der ikke kan sammenlignes.  

 

Det er endvidere af Forsikring og Pension bemærket, at Skattestyrelsens punkt ikke var med i første udkast 

(Forsikring og Pension, 2019).  

 

Det er ligeledes bemærket i høringssvar fra FSR, at de ligeledes er uenige i Skattestyrelsens fortolkning heraf 

idet, at det er deres opfattelse at bidragsdefinerede pensionsopsparinger i danske pensionsinstitutter uanset, om 

der er tilknyttet en garanti, opfylder betingelsen om investeringsrisiko (FSR - Høringssvar, 2019).  

 

Det kan på baggrund af ovenstående lægges til grund at Skattestyrelsens hovedpunkt ”Investorerne bærer 

investeringsrisikoen og investeringsafkastet afhænger af investeringerne” kan genkendes i EU-retspraksis og 

at dette også er kriterier der er afgørende for om en enhed kan anses for værende en investeringsforening i 

momsmæssig henseende. 

 

Dog kan det lægges til grund af Skattestyrelsen efterfølgende fortolkning heraf kan være tvivlsom, hvor særligt 

spørgsmålet vedrørende garantirenteprodukter for pensionsinstitutter kan give anledning til fortolkningstvivl. 

 

Argumenter for at garantirenteprodukter kan indlemmes; 

 C-464/12, ATP PensionService A/S, har EU-Domstolen stadfæstet at de pågældende 

pensionsinstitutter kan anses for investeringsforeninger, hvor de omhandlede pensionskasser i 

ovennævnte sag vurderes at de med al sandsynlighed har haft garantirenteprodukter i 

produktporteføljen (Ud fra denne betragtning må det formodes, at EU-Domstolen ville have tillagt det 

betydning såfremt, at disse produkttyper ikke vil have været omfattet af 

momsfritagelsesbestemmelsen.)  

 I relation til ovenstående, som tidligere nævnt må det formodes, at Skatteministeriet/Skattestyrelsen 

ville have haft gjort det gældende, at de ikke ville anse sådanne for omfattet af bestemmelsen i 

forelæggelsesafgørelsen. 
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 Det er i ovennævnte sag dokumenteret, at afkastet afhænger af investeringerne og investeringsrisikoen 

bæres af pensionskunderne.  

 Det kan lægges til grund at ved garantirenteprodukter, der afhænger afkastet af den valgte risikoprofil. 

 Det kan lægges til grund ved forskellige typer af garantirenteprodukter, at risikoen kan ligge i 

manglende ”merfortjeneste/merafkast”. 

 Hovedydelsen for pensionsselskaber er investeringer i værdipapirer, 

garantirenteproduktet/forsikringen kan anses som en sekundær ydelse. 

 

Argumenter imod at garantirenteprodukter kan indlemmes; 

 Pensionskundernes afkast afhænger muligvis ikke af investeringerne (Da de er sikret en rente og ikke 

modtager det “reelle” afkast) 

 Pensionskunderne bærer muligvis ikke den reelle investeringsrisiko.  

 Garantirenteprodukter kan anses for i sig selv at være en hovedydelse, og dermed ikke kan anses som 

en sekundærydelse.  

 

Det er efter analysen af dette begreb afhandlingens opfattelse, at hvis garantirenteprodukter kan sidestilles med 

en forsikringsydelse, så kan disse godt indlemmes i momsfritagelsesbestemmelsen, hvis denne anses af 

sekundær karakter (biydelse til hovedydelse), som det kan argumenteres for at være jf. ovenstående.  

 

Det er efter analysen af dette begreb afhandlingens opfattelse, at hvis det kan lægges til grund, at de 

pensionskasser som var omfattet af EU-Domstolen sag C-464/12, ATP PensionService A/S, kan antages, at 

have garantirenteprodukter i sin produktportefølje, så vil garantirenteprodukter ligeledes være omfattet af 

momsfritagelsesbestemmelsen idet, EU-Domstolen således ikke tillagde dette betydning. Under ovenstående 

forudsætning vil det således være afhandlingens vurdering, uagtet om der er tale om en hoved- eller biydelse 

vil produkter med garantirente således være omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen.  
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7.3.4 Investeringsinstituttet er undergivet et særligt statsligt tilsyn 

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at kriteriet “Undergivet et særligt statsligt tilsyn” har en betydning for, om 

en enhed kan opfylde betingelserne for, om denne kan anses for en investeringsforening i momsretlig 

henseende. I denne forbindelse er det ifølge Skattestyrelsens fortolkning, at det skal være tale om et tilsyn 

“svarende” til det tilsyn, der bliver ført med investeringsforeninger omfattet af UCITS-direktivet (Direktiv 

2009/65/EF), hvor Skattestyrelsen henviser hermed til EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X.  

 

Tilsynet med alternative investeringsinstitutter 

I forhold til Styresignalet, lægger Skattestyrelsen til grund, at der skal tages udgangspunkt i bekendtgørelse af 

lov om forvaltere af alternative investeringsfonde LBK 1166 af 19. september 201840, med fokus på § 6 og § 

9. I forhold til disse to paragraffer, så fokuseres der på forskellen mellem, om en forvalter har en tilladelse eller 

blot besidder en registrering. I forhold til ovenstående lovbekendtgørelse, så er denne implementeret i dansk 

lov efter Direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-Direktivet). 

 

I forhold til om enheden kan anses for værende en investeringsforening i momslovens forstand, henviser 

Skattestyrelsen i Deres Styresignal til Finansministeriets analyse. Det er Finanstilsynets vurdering, at 

reguleringsniveauet og tilsynet med investeringsforeninger omfattet af UCITS-direktivet, samt de enheder der 

er omfattet af LBK 1166 af 19. september 2018, at det kun er de alternative investeringsfonde der har en 

tilladelse efter ovenstående lovbekendtgørelses § 6, der er undergivet et særligt statsligt tilsyn. Det er på 

baggrund af denne, at det er Skattestyrelsens opfattelse, at alternative investeringsfonde der kun er registreret 

jf. ovenstående lovbekendtgørelses § 9, ikke er underlagt særligt statsligt tilsyn, og derfor ikke kan være 

omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen. 

 

Tilsynet med pensionsinstitutters investeringer via underliggende enheder 

Skattestyrelsen lægger det faktum til grund som Finanstilsynet har oplyst, at hvis de foretagende investeringer 

som eksempelvis pensionsinstitutter foretager i underliggende enheder, vil dette medføre, at man typisk vil 

være underlagt Finanstilsynets tilsyn, da Finanstilsynet foretager tilsyn med pensionsinstitutterne.  

 

Formen for tilsyn kan både være et direkte tilsyn, men også et indirekte tilsyn. Skattestyrelsen fortolker 

forholdet med det direkte tilsyn således, at hvis den underliggende enhed der invester er en reguleret finansiel 

virksomhed (bank/investeringsforening), så vil betingelsen omkring et særligt statsligt tilsyn, altid være 

opfyldt, her vil tilsynsformen være “direkte”. Derimod kan tilsynet også være indirekte, ved at der er indgået 

en outsourcing aftale med en underliggende enhed om investering af eksempelvis pensionsmidler. I tilfælde 

hvor den underliggende enhed ikke er undergivet direkte tilsyn som følge af, at enheden er en reguleret 

                                                      
40 Nuværende lov, senest ændret ved LBK 1047 af 14/10/2019 
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finansiel virksomhed, er det Skattestyrelsens opfattelse, at der skal foretages en konkret vurdering, der 

foretages af Finanstilsynet. Det er således Skattestyrelsens opfattelse, at den vurdering som Finanstilsynet 

kommer frem til, vil blive lagt til grund ved Skattestyrelsens afgørelse om hvorvidt betingelsen for undergivet 

et særligt statsligt tilsyn er opfyldt (Styresignal 8. marts 2019, 2019). 

 

Tilsynet med de selskaber m.v., som investeringsinstitutter, herunder pensionsinstitutter, investerer i 

Det er Skattestyrelsens opfattelser, at de selskaber som investeringsinstitutterne investerer i, ikke kan anses for 

at være undergivet tilsyn, og dette er efter Skattestyrelsens opfattelse uanset størrelsen af ejerandelen 

(Styresignal 8. marts 2019, 2019). 

 

Analyse i forhold til EU-retspraksis og sekundær litteratur  

Der er i EU-retspraksis fastslået ved seneste dom omkring momsfritagelsesbestemmelsen i C-595/13, Fiscale 

Eenheid X NV cs, tilføjet et nyt kriterium41 vil fortolkningsvurderingen, under henvisning til generaladvokatens 

punk 22-29 i forslaget til afgørelsen, at momsfritagelsesbestemmelsen i momssystemdirektivet finder 

anvendelse på investeringsinstitutter som er underlagt et særligt tilsyn på nationalt plan. 

 

I dommen fastslår EU-Domstolen, under henvisning til Generaladvokatens punkt 21 i forslaget til afgørelse, 

at investeringsforeninger skal være underlagt et særligt statsligt tilsyn, hvilket vil sige særlige godkendelses- 

og tilsynsbestemmelser i forbindelse med kontrol fra de offentlige myndigheders side, med formålet om at 

beskytte investorer der har indskudt kapital i den pågældende forening, jf. sagens præmis 42.42 

 

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at på baggrund af Finansministeriets analyse, vil være et “krav”, at enheden 

skal have en tilladelse jf. LBK 1166 af 19. september 2018, for at enheden kan være omfattet af bestemmelsen 

og dermed kunne anses for en investeringsforening i momsretlig henseende. 

 

                                                      
41 Det skal midlertidig bemærkes, at EU-Domstolen fremhæver denne betingelse i seneste aflagte dom i forbindelse med 
momsfritagelsesbestemmelsen, hvorfor der ikke refereres til tidligere domme ved dette kriterium. Dette er ikke efter 
denne afhandlings vurdering at dette nødvendigvis ikke har været et gældende krav tidligere. Der henvises i denne 
henseende til generaladvokatens forslag til afgørelse punkt 28, i EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, 
hvor der anføres; ”ATP PensionService-dommen, hvori Domstolen fastslog, at arbejdsmarkedspensionskasser også kan 
være omfattet af begrebet »investeringsforeninger«, er ligeledes i overensstemmelse med kravet om et særligt statsligt 
tilsyn. Arbejdsmarkedspensionsordninger er nemlig principielt også underlagt et sådant tilsyn, således som det følger af 
direktiv 2003/41/EF om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed”. 
 
42 Som tidligere nævnt, har Domstolen i relation hertil stadfæstet, at hvis et selskab som er underlagt særligt statsligt tilsyn 
uafhængigt om investeringen foretages i fast ejendom eller værdipapirer, så hersker der en direkte konkurrence mellem 
investeringsformerne, jf. EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, præmis 63. 
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Af LBK 1047 af 14. oktober 2019 § 6, stk. 1 fremgår følgende;“ Virksomheder, der forvalter en eller flere 

alternative investeringsfonde, skal have tilladelse fra Finanstilsynet, såfremt aktiverne i de alternative 

investeringsfonde, virksomheden forvalter, sammenlagt overstiger en værdi svarende til 

1) 100 mio. euro eller 

2) 500 mio. euro, såfremt virksomheden udelukkende forvalter alternative investeringsfonde, der ikke har 

gearet sine investeringer, og ingen investorer i fondene har ret til at blive indløst i en periode på minimum 5 

år efter datoen for den oprindelige investering i hver af fondene.” 

 

Af LBK 1047 af 14. oktober 2019 § 9, stk. 1, fremgår følgende; “Forvaltere af alternative investeringsfonde, 

der har registreret hjemsted i Danmark, som ikke er omfattet af forpligtelsen til at søge om tilladelse som 

forvalter af alternative investeringsfonde, jf. § 6, stk. 1, og som ikke har valgt frivilligt at søge en sådan 

tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, jf. § 10, stk. 2, skal registreres hos Finanstilsynet.” 

 

På baggrund af ovenstående formuleringer i den danske LBK 1166 af 19. september 2018, så kan det lægges 

til grund at hovedforskellen mellem de to paragraffer lægger i forvaltningsbeløbenes størrelser.  

 

Henses til Direktiv 2011/61/EU, præambel 17, kan det udledes, at uanset om en forvalter har en tilladelse eller 

blot en registrering, så er det stadig et krav, at indholdet i ovenstående lovbekendtgørelse og direktiv skal 

overholdes. På denne baggrund kan det således lægges til grund at de to ovenstående paragraffer (§6 & §9 i 

LBK 1166) er så tæt forbundet med hinanden og det eneste der reelt adskiller dem, er således ordlyden af hvad 

der er kriterierne for om en forvalter er underlagt en tilladelse eller blot en registrering.  

 

Af Direktiv 2011/61/EU, præambel 17, fremgår følgende; 

“Dette direktiv fastsætter desuden en mere lempelig ordning for FAIF'er, hvis samlede forvaltede AIF-aktiver 

ligger under en tærskelværdi på 100 mio. EUR, og for FAIF'er, som kun forvalter ikke-gearede AIF'er, som 

ikke indrømmer investorer indløsningsrettigheder i en periode på fem år, og hvis samlede forvaltede AIF-

aktiver ligger under en tærskelværdi på 500 mio. EUR. Selv om de pågældende FAIF'ers aktiviteter ikke hver 

for sig kan forventes at få væsentlige konsekvenser for den finansielle stabilitet, kan deres aktiviteter eventuelt 

tilsammen forårsage systemiske risici. Sådanne FAIF'er bør derfor ikke være underlagt fuld tilladelse, men 

registrering i deres hjemlande og bør som et af kravene give deres kompetente myndigheder relevante 

oplysninger om de vigtigste instrumenter, de handler med, og om de forvaltede AIF'ers vigtigste eksponeringer 

og vigtigste koncentrationer. For at kunne udøve de rettigheder, der indrømmes i henhold til dette direktiv, 

bør disse mindre FAIF'er kunne behandles som FAIF'er i henhold til opt-in-proceduren fastsat i dette direktiv. 

Denne undtagelse bør ikke begrænse medlemsstaternes muligheder for at pålægge de FAIF'er, der har valgt 

ikke at blive omfattet af direktivet, strengere krav.” 
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Som det endvidere fremgår af direktiv-teksten påpeges det, medlemsstaterne som skrevet, har muligheden for 

at fastsætte strengere krav til de institutter, der ikke behøves en tilladelse, men blot registrering. Spørgsmålet 

i denne sammenhæng er således, om der eksempelvis er tale om strengere krav af administrative karakter, til 

hvad institutterne ellers skal overholde af krav m.v., eller hvad der menes hermed. 

 

Spørgsmålet er således om det kan lægges til grund, at en forvalter der blot har en registrering, er fuldstændig 

sammenlignelig med en forvalter der har en tilladelse, udfører de samme transaktioner, rådgivning mv., men 

den eneste forskel, er den kapital de to forskellige foreninger forvalter.  Henset til Skattestyrelsens fortolkning, 

er det på baggrund af Finanstilsynets vurdering, at der i Danmark ikke er særligt statsligt tilsyn med alternative 

investeringsinstitutter omfattet af LBK 1166 §9, hvor der blot er tale om registrering. 

 

Om dette er i overensstemmelse med direktivets formål og den måde som ovenfornævnt præambel 17 er 

udformet, kan på den ene side vurderes at være tvivlsomt, men på den anden side må det også lægges til grund 

at Finanstilsynet har foretaget sine vurderinger på baggrund af de underliggende forhold, som gør sig gældende 

i henhold til LBK 1166 og direktivets bestemmelser.  

 

Som tidligere beskrevet fremgår det af fast EU-retspraksis, at afgiftsneutralitet er til hinder for, at 

sammenlignelige investeringer, der konkurrer indbyrdes, behandles momsmæssigt forskelligt. Dette vil i givet 

fald kunne lægges til grund modsætningsvist at være tilfældet, såfremt at forvalterens ”registrering” påvirker 

investeringsinstituttets grundlag for momsfritagelsesbestemmelsen.  

 

Som tidligere nævnt fremgår det blandt andet af EU-Domstolens sag, C595-/13, Fiscale Eenheid X NV cs, 

præmis 30, under henvisning til tidligere domme, at momsfritagelsesbestemmelsen er selvstændige EU-retlige 

begreber, som bør underlægges en fælles definition for at undgå, at momsbestemmelserne anvendes forskelligt 

fra medlemsstat til medlemsstat.  

 

Fondsmæglerforeningen har blandt andet i deres høringssvar anført, at det er deres forståelse, at andre lande, 

hvor de nævner, senest Holland¸ ikke lader momsfritagelsesbestemmelsen afhænge af, om forvalteren har en 

tilladelse eller alene en registrering (Den danske Fondsmæglerforening, 2019).  

 

Såfremt at dette grundlag er rigtigt, og såfremt at de hollandske myndigheder har foretaget praksis i 

overensstemmelse med EU-retlige formål, så kan det godt lægges til grund at den danske model strider mod 

det fællesretlige begreb i momsfritagelsesbestemmelsen idet, at den danske model således vil udelukkende 

nogle former for alternative investeringsforeninger på baggrund af forvalterens ”registreringstype”.  
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Ovenstående vil i givet fald kunne skabe en konkurrencefordrejning, mellem de institutter som er omfattet af 

registrering og dem som er omfattet af en tilladelse i forhold til øvrige lande.  

 

Modsætningsvist til ovenstående anfører generaladvokaten i punkt 26 i forslag til afgørelse i EU-Domstolens 

sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, følgende; “… I det omfang investeringsfonde i EU-retten er underlagt 

et særligt statsligt tilsyn på grundlag af direktivet om investeringsinstitutter, er de investeringsforeninger som 

omhandlet i afgiftsfritagelsen. Såfremt medlemsstaterne derudover fastsætter regler om et særligt statsligt 

tilsyn for andre typer af investeringsfonde, drager disse som udgangspunkt ligeledes fordel af 

afgiftsfritagelsen.” 

 

I relation til ovenstående kan det muligvis lægges til grund, at det er medlemsstaterne der har kompetence til 

at fastsætte reglerne for tilsyn for andre typer af investeringsfonde, hvorfor det på denne baggrund, godt kan 

lægges til grund at der kan være tale om regulering af tilsyn henset til hvilken registreringstype som forvalteren 

har.  

 

På foranledning af Skattestyrelsens fortolkning omkring Finanstilsynets analyse, kan det endvidere være 

interessant at se på om, selvom investeringsinstituttet er underlagt LBK 1166 §9, hvor forvalteren blot er 

registreret, om der således kan være tale om at investeringsinstituttet på baggrund af andre tilladelser alligevel 

kan være omfattet af særligt statsligt tilsyn.  

 

Fondsmægler Foreningen har i deres høringssvar anført en vis bekymring til Skattestyrelsens fortolkning heraf, 

og i denne sammenhæng, gerne vil have bekræftet, at såfremt en enhed blot er registreret jf. Lov om alternative 

investeringsforeninger, kan et Fondsmæglerselskab have andre tilladelser hos Finanstilsynet, som betyder at 

den pågældende enhed alligevel godt kan anses for at være en investeringsforening i momsmæssig forstand, 

selvom der kun er tale om en registrering jf. LBK 1166 § 9 (Den danske Fondsmæglerforening, 2019). 

 

Ovenstående kan således give anledning til spørgsmålet, at hvis det antages, at en forvalter blot har en 

registrering efter ovennævnte lov, men at denne har en tilladelsestype, der er underlagt et særligt statsligt tilsyn 

indenfor Fondsmæglerområdet, vil denne så kunne kvalificeres som en investeringsforening i momsmæssig 

sammenhæng? 

 

Det er ikke i EU-retspraksis taget direkte stilling til Fondsmægler Foreningens bekymring, spørgsmålet skal 

muligvis besvares ved om de andre tilladelser som fondsmæglerselskaber kan have hos Finanstilsynet, således 
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betyder at investeringsforeningen vil blive underlagt et sammenligneligt særligt statsligt tilsyn, hvor der 

således direkte hersker konkurrence, jf. EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, præmis 6343. 

 

Som anført ovenfor er det i EU-retspraksis fastslået, at der skal være tale om at investeringsinstitutter skal være 

omfattet af et særligt statsligt tilsyn. Dette tilsyn har de enkelte medlemslande kompetence til at udøve i 

nationale sammenhæng. Der er ikke i EU-retspraksis taget stilling til om hvorvidt den danske nationale 

implementering af Rådets direktiv 2011/61/EU i LBK 1166, herunder særligt § 6 og 9, og Finanstilsynets 

analyser heraf, er i overensstemmelse med formålet med denne bestemmelse. Som ovenfor anført kan der 

således lægges til grund at der kan være tale om en konkurrencefordrejning, som ikke er i overensstemmelse 

med momsfritagelsen i momssystemdirektivets formål om neutralitet såfremt, at der tale om at medlemslande 

godt må foretage denne skildring mellem registrering og tilladelse. 

 

Modsætningsvist kan det ligeledes lægges til grund, som ovenfornævnt, at Finanstilsynet har foretaget sine 

vurderinger på baggrund af de underliggende forhold som gør sig gældende i henhold til LBK 1166 og 

direktivets bestemmelser hvorfor, at denne skildring godt kan lade sig gøre inden for direktivets formål og 

bestemmelser.  

 

Skattestyrelsen har i Styresignalet anført, at det statslige tilsyn skal være svarende til det tilsyn institutter 

omfattet af Direktiv 2009/65/EF er underlagt. Dette vurderes ikke at kunne genkendes i EU-Domstolens 

afgørelser. I C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, stadfæstes det i præmis 63, at det statslige tilsyn skal være 

sammenligneligt.  

 

Det kan lægges til grund at Skattestyrelsens ordvalg svarende, har definitionen at “være det samme som” 

(ordnet.dk, 2019). Henset til dette, har ordene svarende og sammenlignelig derfor ikke den samme betydning, 

hvorfor det på denne baggrund kan være tvivlsomt om hvorvidt Skattestyrelsens fortolkningen heraf er i 

overensstemmelse med EU-retspraksis. I den engelske version anvendes comparable, der ligeledes kan 

oversættes til sammenligneligt. Generaladvokaten er ligeledes kommet med en bemærkning til statsligt tilsyn 

jf. dennes forslag til afgørelse punkt 26 i ovennævnte sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, hvor det fremgår, 

at hvis medlemsstater fastsætter regler om et særligt statsligt tilsyn for andre typer investeringsfonde, kan disse 

ligeledes indlemmes i momsfritagelsesbestemmelsen. På baggrund af dette er det afhandlingens opfattelse, at 

anvendelsen af ordet svarende ikke er i overensstemmelse med EU-retspraksis, da dette henleder at tilsynet 

skal være det samme, som det tilsyn der foretages efter Rådets direktiv 2009/65/EF.   

 

                                                      
43 Dette vil ikke blive yderligere behandlet, da det er afhandlingens vurdering, at fondsmæglertilsyn ligger uden for 
afhandlingens afgrænsning. 
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På denne baggrund er det denne afhandlings vurdering at der jævnfør EU-retspraksis skal være tale om et 

særligt statsligt tilsyn, men Skattestyrelsens fortolkning og henvisning til Finanstilsynets analyse, kan på den 

ene side skabe grobund for tvivlsomhed henset til EU-retspraksis, men på den anden side muligvis godt være 

i overensstemmelse med de nationale kompetencer, som er givet i relation til statslige tilsyn.  

 

Det er dog dennes afhandlings vurdering, at Skattestyrelsens ordvalg omkring, at institutter som ikke er 

omfattet af UCITS, skal være underlagt statsligt tilsyn ”svarende” til det statslige tilsyn som UCITS-institutter 

er underlagt, er tvivlsomt såfremt, det betyder, at svarende kan sidestilles med ”det er det samme statslige 

tilsyn”. Dette vurderes ikke at være i overensstemmelse med EU-retspraksis, da det fremgår heraf, at det skal 

være et sammenligneligt særligt statsligt tilsyn.  
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7.3.5 Investeringsinstituttet er undergivet de samme konkurrencebetingelser og appellerer til den 

samme kreds af investorer som UCITS-investeringsinstitutterne 

 

Skattestyrelsens punkt fem opstiller to kriterier. Det ene henvender til at investeringsinstitutter skal være 

undergivet de samme konkurrencebetingelser som UCITS-investeringsinstitutterne, og det andet kriterium 

henvender sig til at investeringsinstitutter skal appellere til den samme kreds af investorer som UCITS-

investeringsinstitutterne.  

 

Af Styresignalet fremgår følgende: 

”Som anført af EU-Domstolen i sag C-595/13, Fiscale Eenheid X er det en betingelse, for at et 

investeringsinstitut kan anses for at være tilstrækkeligt sammenligneligt med UCITS-investeringsinstitutterne, 

at investeringsinstituttet er underlagt de samme konkurrencebetingelser og appellerer til den samme kreds af 

investorer som UCITS-investeringsinstitutterne. 

 

Ved vurderingen af, hvorvidt et investeringsinstitut momsretligt skal anses for en investeringsforening, er det 

således ikke tilstrækkeligt at investeringsinstituttet er ”sammenligneligt med et UCITS-investeringsinstitut”. 

Investeringsinstituttet skal være tilstrækkeligt sammenligneligt med UCITS-institutterne for at 

investeringsinstituttet er i konkurrence med disse, jf. guideline fra det 109th møde i EU’s Momskomite.”, 

(Styresignal 8. marts 2019, 2019) 

 

Analyse i forhold til EU-retspraksis og sekundær litteratur  

Det fremgår af EU-Domstolens afgørelser, at institutter for kollektiv investering i henhold til Direktiv 

2009/65/EF udgør investeringsforeninger, samt at fonde ikke omfattet af dette direktiv, skal fremvise lignende 

kendetegn og foretage de samme transaktioner eller i det mindste fremvise sammenlignelige træk i en sådan 

grad, den omhandlede fond konkurrerer med dem, jf. C-595/13, Fiscale Eenheid X Nv cs, præmis 37, som 

ligeledes henviser til tidligere domme.  

 

Af ovenstående retspraksis fra EU-Domstolen, fremgår det således ikke, at det er et direkte krav at 

investeringsinstitutter som ikke er omfattet af UCITS skal være underlagt samme konkurrencebetingelser. Det 

fremgår af praksis at der skal være tale om at de skal foretage samme transaktioner, eller i det mindste fremvise 

sammenlignelige træk i en sådan grad, at disse institutter konkurrer med UCITS.  

 

Af EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, henviser Domstolen i præmis 48 til 

generaladvokatens punkt 27 i forslag til afgørelse. Der fremgår følgende af præmis 48: ”Som generaladvokaten 

har anført i punkt 27 i forslaget til afgørelse, er det imidlertid alene investeringer, der er underlagt et særligt 
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statsligt tilsyn, som kan være undergivet de samme konkurrencevilkår og henvende sig til den samme kreds af 

investorer. Disse andre typer investeringsfonde kan således som udgangspunkt opnå fritagelse i medfør af 

sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6), hvis medlemsstaterne også fastsætter et særligt statsligt 

tilsyn med disse.”  

 

Af ovenstående citat fra den danske oversættelse, står der ”er det imidlertid alene investeringer”, i den engelske 

version er følgende formulering anvendt ”only investment funds that are”. Det lægges til grund, herunder 

ligeledes ved gennemgang af generaladvokatens forslag til afgørelse, at den danske oversættelse muligvis ikke 

her korrekt oversat, da der ikke er tale om ”investeringer”, men ”investeringsfonde”. Det lægges derved til 

grund af præmissen henvender sig til begrebet investeringsfonde.  

 

Det lægges til grund at betydningen i EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, er at 

investeringsinstitutter kun kan være undergivet samme konkurrencevilkår og henvende sig til samme kreds af 

investorer, når de er underlagt særligt statsligt tilsyn. Her vurderes det, at EU-Domstolen tillægger det særlige 

statslige tilsyn vægt, som et afgørende kriterium for, at institutterne er undergivet samme konkurrencevilkår 

og henvender sig til samme kreds at investorer. Desuden kan det lægges til grund, at det faktum, at det er 

Skattestyrelsen opfattelse at der skal henvendes til UCITS-investorer, hvilket vil kunne anses for at være i strid 

med EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs. Dette bunder i, som tidligere nævnt i denne 

afhandling at UCITS-direktivet kun omfattet investeringsinstitutter som foretager kollektiv investering i 

værdipapirer hvorfor, at UCITS-investorer henvender sig til investorer i værdipapir i modsætning til investorer 

i EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs.  

 

Ifølge Skattestyrelsens opfattelse er det ikke nok, at der er tale om at investeringsinstituttet er sammenligneligt 

med UCITS-Investeringsinstitutter, men at de skal være ”tilstrækkeligt” sammenligneligt. I Skattestyrelsens 

fortolkning heraf, henvises der desuden i Styresignalet til guideline fra 109th møde i EU’s Momskomiteen 

 

Skattestyrelsens strenge fortolkning heraf, kan på ovenstående baggrund ikke genkendes EU-Domstolens 

praksis. EU-Domstolen har ikke i praksis stadfæstet, at der skal være tale om ”tilstrækkeligt” 

sammenlignelighed.  Endvidere kan det ikke genkendes i EU-Domstolens praksis, at konkurrencebetingelserne 

og appellering til samme kreds af investorer er sat i sammenlignelighed med UCITS direktivet, idet EU-praksis 

sætter konkurrencebetingelser og appellering til samme kreds af investorer i relation til særligt statsligt tilsyn. 

Det kan på denne baggrund konkluderes, at Skattestyrelsens fortolkning heraf ikke vurderes at være i 

overensstemmelse med EU-retspraksis.  
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7.4 Opsummering – Er Skattestyrelsen Styresignal i overensstemmelse med gældende ret? 

Skattestyrelsen har i deres Styresignal opstillet fem ultimative kriterier, der skal være opfyldt efter 

Skattestyrelsens opfattelse, for at der kan være tale om en investeringsforening i momsretlig henseende. Disse 

fem punkter er behandlet i afsnit 7.3.1-7.3.5, hvor den underliggende fortolkning af definitionerne er 

analyseret. I nærværende afsnit, vil retspraksis fra EU-Domstolen afgørelser blive sammenlignet i forhold til 

de omtalte fem punkter for at identificere om det kan lægges til grund, at netop disse fem kriterier skal være 

opfyldt for, at der kan være tale om en investeringsforening i momsretlig henseende. Dette afsnit er dermed 

ikke en videre analyse af Skattestyrelsens fortolkninger, men en opsummering af de overordnede forhold, samt 

en kort vurdering/bemærkning til grundlaget for Skattestyrelsens fortolkning. 

 

 
Figur 4 - egen produktion 

 

De enkelte analyserede EU-domme i denne afhandling har ikke alle haft samme problemstilling/præjudicielle 

spørgsmål og ej heller samme forhold i faktum, hvorfor de enkelte domme har taget udgangspunkt i forskellige 

forhold. Dette kan ligeledes ses i ovenstående matrix. Matrixen viser, at det ikke er alle de fem opstillede 

punkter i Styresignalet, som fremgår af dommene. Det kan udledes at de første 4 kriterier skal være opfyldt, 

for at der kan være tale om en investeringsforening i momsmæssige henseende. Det er denne afhandlings 

vurdering at det femte kriterie som Skattestyrelsen har opstillet ikke kan genkendes i EU-Domstolens 

afgørelser. 

 

Som det kan udledes af matrixen er investeringsforeningsbegrebet udviklet sig over tid og definitionen heraf 

har ligeledes udviklet sig. Dette har medført strengere krav, i forbindelse med hvilke kriterier der skal være 

opfyldt for at anses som en investeringsforening. Samtidig bløder Domstolen ligeledes op for den snævre 
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fortolkning af blandt andet hvad et institut der kan anses som en investeringsforening i momslovens forstand 

kan investerer i, og at der kan investeres i andet end værdipapirer på nuværende tidspunkt.  

 

For kort opsummering af punkt fem, kan Skattestyrelsens kriterium ikke genkendes i EU-retspraksis, idet at 

Skattestyrelsen har sat konkurrencebetingelserne og appellering til samme kreds af investorer i 

sammenlignelighed med UCITS-direktivet. Dette er efter denne afhandlings vurdering ikke korrekt, idet EU-

praksis sætter konkurrencebetingelser og appellering til samme kreds af investorer i relation til særligt statsligt 

tilsyn. Her ses det også tidligere i denne afhandling, at det er kun institutter som er underlagt særligt statsligt 

tilsyn som kan være undergivet samme konkurrencevilkår. Det er endvidere denne afhandlings vurdering, at 

institutter der ikke er underlagt Rådets direktiv 2009/65/EF (UCITS), blot skal fremvise lignende kendetegn 

og derved fremvise sammenlignelige træk i en sådan grad, at de konkurrerer med dem, som anses for 

investeringsforeninger. For yderligere information, henvises der til ovenstående afsnit 7.3.5, da 

problemstillingen er behandlet her. 

 

Som det fremgår af afsnit 6.7 er der en lang række overordnede forhold og kriterier som efter EU-retspraksis 

skal være tale om, for at en investeringsforening i momsmæssig henseende kan betragtes som en sådan. I 

forhold til de ovenstående opstillede betingelser, så synes det efter analyse af EU-domme omhandlet i denne 

afhandling, at være et klart overordnet kriterium som mangler i Skattestyrelsens fortolkning. Det forhold at 

investeringsinstitutter skal tilvejebringe kapitalen gennem henvendelse til offentligheden ses igennem flere af 

de i denne afhandlings analyserede domme, herunder første gang i EU-Domstolen sag C-169/04, Abbey 

National plc, præmis 51. Det fremgår ydermere jf. EU-retspraksis at kapitalen således ikke må være 

tilvejebragt gennem en lukket kreds af personer. Dette punkt kunne have en formulering i retning af 

”Investeringsinstitutters kapital skal tilvejebringes gennem henvendelse til offentligheden”. 

 

Ovenstående forhold synes jf. analysen også at være et kriterie der skal tillægges stor værdi. Det fremgår 

ligeledes af Rådets direktiv 2009/65/EF, artikel 3, at et institut for kollektiv investering der er lukket for 

offentligheden, ikke er omfattet direktivet. EU-Domstolen kom ligeledes i C-424/11, Wheels Common 

Investment Fund Trustees Ltd, frem til at “lukkede” foreninger som ikke er tilgængelig for offentligheden, ikke 

kan anses for være en investeringsforening i momsretlig henseende. Derfor synes det på baggrund af analysen, 

at kriteriet for at der kan være tale om en investeringsforening og at denne har mulighed for at blive indlemmet 

i bestemmelsen, er at investeringsforeningen skal være åbent for offentligheden. 

 

Det er som tidligere anført denne afhandlings opfattelse at de fire første punkter kan genkendes gennem EU-

Domstolens afgørelser, hvorfor det er denne afhandlings vurdering, at disse kriterier skal være opfyldt. Det er 
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dog også denne afhandlings opfattelse som tidligere anført, at det er Skattestyrelsens underliggende fortolkning 

heraf som synes tvivlsomt om hvorvidt disse er i overensstemmelse med EU-Domstolens retspraksis44.  

 

Det kan udledes af Styresignalet at Skattestyrelsen i al væsentlighed tager udgangspunkt i Momskomiteens 

guideline, hvilket ud fra denne afhandlings metodeafsnit om retskildeværdi45 kan virke uhensigtsmæssigt idet, 

at Momskomiteens guideline ikke er bindende for medlemsstaterne. Endvidere kan der skabes en hvis undren 

omkring, at Skattestyrelsen har tillagt EU-Domstolens C-424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees 

Ltd, væsentlig værdi i relation til problematikken omkring pensionskasser, når EU-Domstolen inden 

offentliggørelse af udkast til Styresignalet har aflagt dom omkring danske pensionskasser i EU-Domstolens 

sag C-464/12, ATP PensionService A/S. 

 

 

 

 

 

  

                                                      
44 For yderligere omkring analyse af de enkelte punkter henvises til afsnit 7.3.1-7.3.4. 
45 Behandlet i afsnit 4.6.6 
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8. Konklusion 

Det er i denne afhandling forsøgt udledt gældende ret for så vidt angår begrebet investeringsforening i 

momsmæssig henseende i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f samt forsøgt, at analysere om hvorvidt 

Skattestyrelsens fortolkning heraf er i overensstemmelse hermed. Skattestyrelsens fortolkning i denne 

afhandling tager udgangspunkt i Skattestyrelsens udkast til styresignal af den 8. marts 2019 om praksisændring 

af begrebet investeringsforening.  

 

Det momsmæssige investeringsforeningsbegreb er ikke entydigt defineret i den danske momslov § 13, stk. 1, 

nr. 11, litra f ej heller i EU’ momssystemdirektiv. Det fremgår af EU-retspraksis at 

investeringsforeningsbegrebet er et selvstændigt fællesretligt begreb, hvorfor indholdet af 

momsfritagelsesbestemmelsen ikke kan ændres af medlemsstaterne. Det er de enkelte medlemsstater som har 

definitionskompetencen i national ret, under hensyntagen til de udtryk som er anvendt i momsfritagelsen, 

herunder at respektere formålet og princippet om afgiftsneutralitet. På denne baggrund er 

definitionskompetencen således begrænset til forbuddet mod at tilsidesætte selve ordlyden af den anvendte 

fritagelsesbestemmelse. Formålet med fritagelsen er i EU-retspraksis blandt andet defineret til, at gøre det 

lettere for investorer at investere i investeringsforeninger, samt at sikre, at momsordningen er skattemæssig 

neutral i forhold til valget mellem direkte investeringer og investeringer gennem investeringsinstitutter.  

 

I sammenhæng med Rådets direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) og medlemslandenes 

definitionskompetence, er det i EU-retspraksis afvist, at dette direktiv i momsmæssige henseende kan anvendes 

som “definitionsramme” af begrebet “investeringsforening”, idet UCITS-direktivet er blevet vedtaget efter 

momssystemdirektivet blev udformet og vedtaget.  

 

Det er i EU-retspraksis fastslået, at det ikke er den juridiske eller organisatoriske form som er afgørende for, 

om momsfritagelsesbestemmelserne kan anvendes, jf. C-169/04, Abbey National plc, præmis 53 og 68. 

 

Det er i EU-retspraksis fastslået, at institutter for kollektiv investering i værdipapirer, som omhandlet i 

direktivet om investeringsinstitutter (UCITS), anses for at være en investeringsforening. For de institutter som 

ikke er omfattet af dette direktiv, skal disse institutter fremvise kendetegn, som gør at de er identiske med de 

fonde som i momsmæssige henseende udgør investeringsforeninger, herunder foretage de samme 

transaktioner, eller som i det mindste fremvise sammenlignelige træk med de fonde der udgør 

investeringsforeninger i en sådan grad at den kan konkurrere med disse, jf. C-424-11, Wheels Common 

Investment Fund Trustees Ltd, præmis 22. 
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Skattestyrelsen har i Styresignalet anført, at det ikke er et krav, at investeringsforeningen er åben med 

henvisning til C-424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, og C-363/05, JP Morgan Fleming 

Claverhouse Investment Trust plc. I EU-Domstolens sag C-363/05, JP Morgan Fleming Claverhouse 

Investment Trust plc, blev det af EU-Domstolen stadfæstet, at lukkede investeringsforeninger som udgør 

ITC’er godt kan anses for at være en investeringsforening i momsretlig henseende. Det er denne afhandlings 

vurdering, at begrebet lukket i denne henseende skyldes at investeringsforeningen kan foretage selvforvaltning 

og ikke behøver, at købe forvaltningsydelser eksternt.  

 

I C-424/11, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, var investeringsforeningen lukket for 

offentligheden henset til, at kun være omfattet af en lukket kreds af personer, idet der i sagens faktum var tale 

om arbejdsrelaterede forhold, jf. præmis 25. Det vurderes således at der en klar forskel mellem de to lukkede 

begreber, hvorfor det kan lægges til grund at Skattestyrelsen ikke har fortolket dette i overensstemmelse med 

EU-retspraksis. 

 

Det er i EU-retspraksis fastslået et investeringsinstitut skal foretage kollektiv investering, samt at kapitalen som 

er tilvejebragt, skal være tilvejebragt gennem offentligheden, og ikke kun være tilvejebragt gennem en lukket 

kreds af personer, C-169/04, Abbey National plc, præmis 51. 

 

I forhold til begrebet kollektiv investering er det ikke i EU-retspraksis fastslået hvilke forhold som skal være 

gældende for, at begrebet er i overensstemmelse med fritagelsesbestemmelsen. Det er denne afhandlings 

opfattelse, at Skattestyrelsens fortolkning heraf ikke er i overensstemmelse med EU-retspraksis i det, at det 

ikke gennem denne afhandlings analyserede domme er angivet i EU-praksis, at der skal være tale om 8 

medlemmer, ligesom der ligeledes ikke er angivet i EU-praksis at såfremt, at 8 medlemmer ikke er opfyldt, at 

der så skal være tale om effektiv markedsføring, som er Skattestyrelsens opfattelse.  

 

Det er ikke denne afhandlings opfattelse at der skal være tale om minimum 8 medlemmer som Skattestyrelsen 

har fortolket på baggrund af danske særlove. Det er dels denne afhandlingens konklusion, at andre nationale 

særlove, jf. EU-retspraksis, ikke må have betydning for fortolkning i momsmæssige sammenhænge, og dels at 

det lægges til grund, at det er denne afhandlings fortolkning, at kollektiv investering er en sammenslutning af 

investorer, som ud fra en alt andet lige betragtning må antages at være opfyldt ved mere end ét medlem.   

 

Ved kollektiv investering gennem investeringsinstitutter er det i EU-retspraksis fastslået, at de enkeltstående 

investorkunder skal eje en andel af foreningen, og ikke at eje en portefølje af enkelte aktier i eget navn og på 

egne vegne for, at der i momsmæssige henseende kan være tale om en investeringsforening omfattet af 

momsfritagelsesbestemmelsen, jf. EU-Domstolens sag C-44/11, Deutsche Bank AG, præmis 33.  
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Det blev udledt, at i Deutsche Bank-sagen lagde EU-Domstolen vægt på, at der ikke måtte være tale om 

forvaltning af porteføljer for specifikke kunder, men at der skulle være tale om kollektiv investering af kapital 

tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden, heraf fremgik af sagens præmis 32. 

 

Det er Skattestyrelsens fortolkning at for at der kan være tale om en investeringsforening, skal det primære 

formål være at foretage kollektiv investering. Denne snævre fortolkning fremgår ikke eksplicit i EU-

retspraksis. Det vurderes dog jf. de analyserede EU-Domme, at det i langt de fleste tilfælde, når vi taler 

investeringsforeninger, vil være tale om at enheden har det som det primære/eneste formål at foretage 

kollektive investeringer. Det må dog lægges til grund jf. EU-Domstolens sager, at det ikke kun er afgrænset 

til, at en enhed der ikke har det som primære eller eneste formål, på forhånd kan diskvalificeres for 

bestemmelsen, men at der må foretages en konkret vurdering heraf, da det gennem flere domme er konkluderet 

at instituttet blot skal fremvise sammenlignelige træk i en sådan grad at de konkurrerer med institutter underlagt 

Rådets direktiv 2009/65/EF. 

 

Det er i EU-retspraksis fastslået, at en investeringsforening består af en sammenlægning af flere kunders 

aktiver, hvorpå det gør det muligt at sprede risikoen på en række værdipapirer, jf. EU-Domstolens sag C-

464/12, ATP PensionService A/S, præmis 51 hvorfor, der derved skal være tale om risikospredning. 

 

EU-Domstolen har ikke i retspraksis nærmere præciseret hvorledes risikospredningsbegrebet skal fortolkes. 

Dog stadfæstede EU-Domstolen i sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, at investeringsselskaber som de i 

denne hovedsag omhandlede selskaber godt kan anses for at være investeringsforeninger i momsretlig 

henseende, hvor der var tale om investering i forskellige kategorier af fast ejendom, både beboelses- og 

erhvervsejendomme, og også i forskellige geografiske områder. 

 

Skattestyrelsen har ikke i Styresignalet anført nærmere præcisering heraf, men har anført at der skal være tale 

om en mere spredt portefølje. Om der skal lægges større vægt i Skattestyrelsens ordvalg kan der sættes 

spørgsmålstegn ved, men det er denne afhandlings opfattelse at selve udtrykket ”princippet om 

risikospredning”, godt kan genkendes i EU-retspraksis, herunder EU-Domstolens C-464/12, ATP 

PensionService A/S. 

 

Det er denne afhandlings opfattelse, at ved risikospredning skal der i momsmæssige sammenhæng være tale 

om at sprede risikoen, hvorfor investeringer i blot ét værdipapir (”alle æg i en kurv”) vil være tvivlsomt. Dog 

kan denne risiko ud fra et ejendomsmæssigt perspektiv, godt ligge i en stor fast ejendom, idet risikospredningen 
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ligger i, at den manglende udlejning fordeles på en lang række bolig- eller erhvervsenheder, jf. 

generaladvokatens punkt 42 i forslag til afgørelse i EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs. 

 

EU-Domstolen har i EU-retspraksis lagt særlig vægt på, at risikoen for investeringerne skal ligge hos 

medlemmerne, jf. EU-Domstolens sag C-464/12, ATP PensionService A/S, præmis 52. 

 

Det blev desuden i EU-Domstolens sag C-464/12, ATP PensionService A/S, præmis 38, på baggrund af 

foreliggende rets oplysninger medgivet, at et yderligere krav til investeringsforeninger er, at afkastet skal 

afhænge af investeringsforeningens investeringer i det, at det fremgik af foreliggende rets oplysninger, at 

pensionskundens afkast afhang af pensionskassens investeringer. 

 

I denne sammenhæng er det Skattestyrelsens opfattelse, at der er tale om en konkret vurdering om hvorvidt de 

enkelte pensionskunder bærer en væsentlig del af investeringsrisikoen, men at det er Skattestyrelsens 

opfattelse, at en tilknyttet garanti til pensionsaftalen, som udgangspunkt vil være et udtryk for at det ikke er 

pensionskunden som bærer investeringsrisikoen men derimod pensionsinstituttet. 

 

Det er denne afhandlings opfattelse, at Skattestyrelsens opfattelse omkring garantirenteprodukter ikke er i 

overensstemmelse momsfritagelsens bestemmelse idet, at investorerne skal bære investeringsrisikoen og skal 

ses i sammenhæng med at afkastet skal afhænge af investeringsforenings investeringer.  

 

Skattestyrelsens opfattelse i relation hertil, tager i al sin væsentlighed udgangspunkt i EU-Domstolens sag C-

464/12, Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd. Det blev i denne sag fastslået, at der ikke var tale om 

at pensionskassen kunne anses for at være en investeringsforening i momsmæssige henseende idet, pensionen 

var fastsat på forhånd i ud fra formel beregnet på varigheden af ansættelsen og lønnen samt, at arbejdsgiveren 

var normalt forpligtet til at indbetale supplerende bidrag, såfremt at ordningen ikke havde nok aktiver til at 

honorer den forud fastsatte pensionsudbetaling. På denne baggrund afspejlede de løbende 

pensionsudbetalinger på ingen måde de løbende indbetalinger til pensionsordningen eller det afkast som 

investeringer gav, hvorfor det på denne baggrund blev fastslået at der ikke var tale om at pensionskunderne 

bar investeringsrisikoen. Denne EU-sag står i kontrast til EU-Domstolens sag C-464/12, ATP PensionService 

A/S, hvor det i denne sags omhandlede pensionsordninger blev det fastslået at disse pensionsordninger blev 

finansieret af de pensioner der skulle have pensionerne udbetalt, samt at pensionskunderne bar 

investeringsrisikoen.  

 

Da det i denne afhandling lægges til grund, at de i ATP-sagens omhandlede pensionskasser ud fra dansk 

kutyme ligeledes må antages at have tilbudt garantirenteprodukter, samt ud fra det synspunkt at afkastet 
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afhænger af pensionskassen investeringer, idet pensionskundens afkast afspejles i den valgte 

investeringsrisiko, jf. afhandlingens afsnit 7.3.3., må det lægges til grund at garantirenteprodukter godt kan 

være omfattet af momsfritagelsesbestemmelsen. Det fremgår endvidere ikke af Rådets direktiv 2009/65/EF, at 

der ikke kan være en tilknyttet garanti i investeringsinstitutter omfattet af dette direktiv.  

 

Det blev i EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, under henvisning til generaladvokatens 

punkt 22-29 i forslaget til afgørelse, fastslået at momsfritagelsesbestemmelsen i momssystemdirektivet 

finder anvendelse på investeringsinstitutter som er underlagt et særligt statsligt tilsyn på nationalt plan.  

 

Det er denne afhandlings opfattelse på baggrund af EU-Domstolens sag C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, 

præmis 42, under henvisning til Generaladvokatens punkt 21 i forslaget til afgørelse, at et særligt statsligt 

tilsyn vil omfatte særlige godkendelses- og tilsynsbestemmelser i forbindelse med kontrol fra de offentlige 

myndigheders side, med formålet om at beskytte investorer der har indskudt kapital i den pågældende 

forening.  

 

Det er Skattestyrelsens opfattelse at investeringsinstitutter som ikke er omfattet af UCITS-direktivet, skal 

være tilstrækkeligt sammenlignelige med disse, samt være underlagt samme konkurrencebetingelser, og 

appellerer til samme kreds af investorer som de investeringsinstitutter omfattet af UCITS. Dette vurderes 

ikke at være i overensstemmelse med EU-retspraksis, idet det fremgår af EU-Domstolens sag C-595/13, 

Fiscale Eenheid X NV cs, præmis 48, under henvisning til generaladvokatens punkt 27 i forslag til afgørelse, 

at det kun er institutter som er underlagt særligt statsligt tilsyn, som kan være undergivet de samme 

konkurrencemæssige vilkår og derigennem henvende sig til den samme kreds af investorer. 

 

Dertil anfører Skattestyrelsen at det statslige tilsyn skal være svarende til det tilsyn der føres med institutter 

omfattet af Rådet direktiv 2009/65/EF. Dette genkendes ikke i EU-retspraksis, da det jf. C-595/13, Fiscale 

Eenheid X NV cs, blev stadfæstet at det statslige tilsyn blot skulle være sammenlignelig, hvorfor 

Skattestyrelsens fortolkning af begrebet er af strengere karakter og dermed ikke vurderes at være i 

overensstemmelse med gældende ret.  
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Med baggrund i analysen og forhold der tidligere er skrevet i dette afsnit, er det afhandlingens konklusion at 

gældende ret for momslovens §13, stk. 1, nr. 11, litra f, at nedenstående punkter er væsentlige at opfylde, for 

at der kan være tale om en investeringsforening i momsretlig henseende46: 

 Der skal være tale om kollektiv investering 

 Kapitalen skal være tilvejebragt gennem offentligheden 

 Investorkunder skal eje en andel af foreningen (må ikke være enkelte aktier i eget navn og på egne 

vegne) 

 Investeringsforeningen skal være åben for offentligheden 

 Investeringerne skal foretages med udgangspunkt i risikospredning 

 Afkastet investorerne modtager skal afhænge af afkastet af investeringerne  

 Investeringsinstituttet skal være underlagt et sammenligneligt særligt statsligt tilsyn i forhold til 

institutter der er underlagt Rådet direktiv 2009/65/EF 

 Investeringsforeningen skal foretage de samme transaktioner eller som i det mindste fremvise 

sammenlignelige træk i en sådan grad at de kan anses for at konkurrer med institutter underlagt Rådets 

direktiv 2009/65/EF. 

 

Det denne afhandlings konklusion, at Skattestyrelsens oplistede kriterier i Styresignalet er overordnet i 

overensstemmelse med gældende ret, når der bortses fra punkt 547. Det er dog denne afhandlings konklusion, 

at Skattestyrelsens underliggende fortolkninger på en række af punkterne ikke vurderes at være i 

overensstemmelse med gældende ret. 

  

                                                      
46 Ikke udtømmende 
47 Er behandlet i afsnit 7.4 
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9. Perspektivering 

Som tidligere anført er denne afhandling baseret på Skattestyrelsens offentliggjorte udkast til Styresignalet af 

den 8. marts 2019, hvorfor det kunne være nærliggende og interessant, at sammenholde Skattestyrelsens 

endelige Styresignal, dels med udkastet til styresignalet og dels med denne afhandlings fremlagte analyser og 

konklusioner. Det vil være interessant i en samfundsmæssig sammenhæng at sammenholde udkastet med det 

endelige idet, som denne afhandling ligeledes viser, at Skattestyrelsen har mødt en del kritik og spørgsmålstegn 

fra brancheorganisationer (fra det øvrige samfund), som ønsker enten en uddybning eller forklaring af 

Skattestyrelsens fortolkninger. I denne sammenhæng vil det være interessant at sammenholde det endelige 

styresignal i forhold til om Skattestyrelsen har ændret holdning efter brancheorganisationernes høringssvar. 

Endvidere som anført i ovenstående konklusion er denne afhandling ikke enige i nogle af Skattestyrelsens 

underliggende fortolkninger i udkastet til styresignalet, hvorfor det vil være interessant at sammenholde disse 

analyser og konklusioner med et endeligt Styresignal idet, at dette alt andet lige vil være den danske 

administrative praksis fremadrettet.  

 

Som anført i indledningen til denne afhandling, er det Skattestyrelsens opfattelse, at efter implementeringen af 

praksisændringen vil dette medføre, at denne ændring vil have indflydelse på nuværende antal af 

investeringsforeninger. Dels vil ikke alle nuværende investeringsforeninger efter ændringen kunne opfylde 

gældende administrative betingelser fremadrettet, og dels kan der være foreninger/fonde som omvendt godt 

kan indgå i bestemmelsen, der på nuværende tidspunkt ikke anses for en investeringsforening i momsretlig 

henseende. Ud fra denne afhandlings synspunkter, er det tvivlsomt om Skattestyrelsen fortolkning er i 

overensstemmelse med EU-retspraksis, og på baggrund af gennemgangen af udkastet til Styresignalet er det 

denne afhandlings opfattelse, at Skattestyrelsens fortolkninger heraf kan virke for snævert på en række 

områder. Herunder kunne det eksempelvis nævnes Skattestyrelsens minimums antal af medlemmer på 8 

personer. Det vurderes på baggrund gennemlæsningen af udkastet til Styresignalet at disse snævre 

fortolkninger, vil medføre en større række af investeringsforeninger som ikke kan blive betragtet som en sådan 

efter implementering end omvendt. Det vil derfor kunne være interessant ud fra et samfundsøkonomisk 

perspektiv at kigge på hvor mange ”investeringsforeninger” som vil blive ramt af dette, da det alt andet lige 

må forventes at skabe nogle afledte økonomiske konsekvenser. Effekten heraf vil således betyde enten en 

”stigning” i forvaltningsydelsen eller et lavere overskud idet den pålagte moms ikke kan fradrages.   

 

Det er denne afhandlings vurdering på baggrund af gennemgangen af en række af brancheorganisationernes 

høringssvar, at disse ej heller er enige med Skattestyrelsens fortolkning af EU-Domstolens sager, på en række 

områder. På denne baggrund kan det lægges til grund, at der i fremtiden må forventes en fortsat lang række 

kritik efter implementeringen af det endelige Styresignal, såfremt Skattestyrelsens fastholder sine 

fortolkninger. På denne baggrund kan det dermed også forventes at dette i fremtiden vil aflede en række sager, 
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som muligvis i første omgang skal efterprøves i national ret og muligvis efterfølgende hos EU-Domstolen. 

Dette vil ligeledes være interessant ud fra et samfundsmæssigt synspunkt at følge dels udviklingen, men også 

kunne lave en undersøgelse om hvor mange der givet fald efterfølgende vil lægge sag an på baggrund af dette.  

 

Som anført i denne afhandlings metodeafsnit 4.3 bygger nærværende afhandling på momssystemdirektivets 

artikel 135, stk. 1, litra g, med momsfritagelsen på forvaltning af investeringsforeninger. Som tidligere anført 

fremgår det af momssystemdirektivet artikel 135, stk. 1, litra g) følgende; ”forvaltning af 

investeringsforeninger, således som disse er fastsat af medlemsstaterne”. Som anført i afhandlings afsnit om 

afgrænsning er der i denne afhandling foretaget afgrænsning for forståelsen af forvaltningsbegrebet. Som set i 

en række af denne afhandlings analyserede domme er investeringsforeningsbegrebet og forvaltningsbegrebet 

i en række sammenhænge tæt forbundet eftersom, forvaltningsydelserne kan have indflydelse på om en 

investeringsforening i momsmæssig henseende kan blive betragtet som en sådan. I relation til dette, vil det 

være relevant for den samlede forståelse af momsfritagelsesbestemmelsen at ligeledes udlede gældende ret for 

så hvidt angår forvaltningsbegrebet.  

 

Set i relation til sidste del af fritagelsesbestemmelsen hvor det fremgår ”således om disse er fastsat af 

medlemsstaterne”, er det i flere sammenhænge i EU-retspraksis anført at de enkelte medlemsstaterne har 

definitionskompetencen under hensyn til momsfritagelsesbestemmelsen formål og ordlyd. I relation til dette 

ses det i de foreliggende retsoplysninger i EU-Domstolens sager, at momsfritagelsesbestemmelsen kan være 

vanskelig at håndtere, idet at fritagelsesbestemmelsen inddrager både købers status og samtidig operer med en 

betegnelse for ydelser, hvor EU-lovgiver ikke har defineret indholdet endnu. I denne sammenhæng bringer 

seneste aflagte sag hos EU-Domstolens C-595/13, Fiscale Eenheid X NV cs, nyt til indholdet i 

momsfritagelsesbestemmelsen, men en endelig afklaring af hele fritagelsesbestemmelsen kan fortsat vurderet 

at ikke være til stede (Andersen & Kristoffersen, 2016). 
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