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Vedr. J. nr. 2022-13581, Forslag til lov om ændring af momsloven m.v. 

 

Overordnet set hilser vi det fremsatte lovforslag velkomment. Det gælder særligt indførelse af en 

notifikationsprocedure i punktafgiftslovene, som giver de mindre virksomheder mulighed for at undgå 

utilsigtede afgiftskrav som led i en solidarisk hæftelse, når de blot har udvist manglende omhu. 

 

Vi er ligeledes positivt stemte for en indberetningspligt for udbydere af betalingstjenester, henset til at det 

kan bidrage til en nedbringelse af svig. 

 

Forslagets øvrige dele giver os anledning til følgende bemærkninger. 

  

 

Omvendt betalingspligt for teleydelser 

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår: 

 

Tyskland har allerede indført national omvendt betalingspligt for teleydelser som værn mod denne svig. På 

denne baggrund vurderer Skatteministeriet, at der kan være risiko for, at svigen flyttes til Danmark, hvorfor 

det skønnes hensigtsmæssigt, at der her i landet indføres en tilsvarende værnsregel med omvendt 

betalingspligt. 

  

Er de regler, som foreslås indført i Danmark, identiske med de tilsvarende tyske regler? 

 

Skal vurderingen af, om et forbrug er ubetydeligt, ses i forhold til virksomhedens størrelse eller i forhold til 

den faktiske brug af indkøbte teleydelser? 

 

Spørgsmålet skal ses i sammenhæng med, at der er tale om et marked med aktører i mange og meget 

forskellige størrelser. Et ”ubetydeligt” forbrug hos en større aktør kan være en ganske stor mængde hos en 

lille eller mellemstor aktør. 

 

Indberetning af momsfri omsætning og acontoprocent 

Med lovforslaget indføres en forpligtelse for momsregistrerede virksomheder til at indberette, om de har 

indtægter, som er fritaget for moms efter momslovens § 13, og i givet fald foretage indberetning af den 

anvendte acontoprocent. 

 

Foreningen Danske Revisorers medlemmer bistår mange af landets små og mellemstore virksomheder. En 

del af disse virksomheder er fuldt momspligtige og har intet kendskab til momslovens 

fritagelsesbestemmelser. Enten vil de skulle bruge uforholdsmæssig meget tid på at besvare henvendelsen, 

eller alternativt vil de anmode deres revisor eller eksterne bogholder om bistand, hvorved de påføres en 

omkostning hertil. 
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Har man overvejet, om indberetningspligten kunne begrænses til virksomheder af en vis størrelse, så de 

helt små virksomheder, hvor en eventuel fejlagtig anvendelse af reglerne om delvis fradragsret må antages 

at have meget ringe økonomisk betydning, friholdes for denne forpligtelse? 

 

Efter vores opfattelse ville en omsætningsgrænse på 500.000 kr. i momspligtig omsætning dels sikre, at de 

helt små virksomheder ikke påføres omkostninger til at foretage indberetning, og dels være uden reel 

betydning i forhold til Skattestyrelsens kontrolindsats. 

 

Derudover skal vi pege på, at personligt drevne virksomheder ikke er opmærksomme på, at indtægter som 

skattemæssigt ikke anses for at have erhvervsmæssig karakter, kan udgøre momsfri omsætning i forhold til 

momslovens bestemmelser. Det gælder f.eks. personligt drevne virksomheder, hvor ejeren privat har 

investeret i et sommerhus, som udlejes i de perioder, hvor ejeren ikke selv bruger sommerhuset. 

 

Det ville være mest hensigtsmæssigt, hvis sådanne aktiviteter kunne anses for at falde uden for 

momslovens anvendelsesområde, når de skattemæssigt ikke indgår i ejerens virksomhed i øvrigt. 

Alternativt skal vi opfordre til en særlig vejledningsindsats på dette område. 

 

Endelig skal vi pege på, at en del virksomheder med momsfrie aktiviteter er forpligtet til at betale 

lønsumsafgift, hvis deres afgiftsgrundlag overstiger 80.000 kr. årligt. Vil den vejledning, som gives i 

tilknytning til indberetningspligten, også indeholde vejledning om en eventuel forpligtelse til at betale 

lønsumsafgift? 

 

Derudover har vi ikke yderligere bemærkninger til det fremsatte lovforslag. Vi står naturligvis gerne til 

rådighed, hvis noget ønskes uddybet eller giver anledning til spørgsmål. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Per Kristensen   Søren Engers Pedersen 

Formand   Momsrådgiver 
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