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I de senere år er der truffet en del afgørelser, hvorefter salg af bl.a. hårde hvidevarer, 

campingvogne, både m.v. er solgt efter det såkaldte grænsehandelskoncept. En del af dis-

se sager er afsluttet med, at SKAT over for den danske sælger har rejst krav om efterbeta-

ling af ganske betydelige momsbeløb. Spørgsmålet har herefter været, hvorledes disse 

efterbetalinger skal kvalificeres skatteretligt. Ved Landsskatterettens kendelse af 23/5 

2014 blev efterbetalingen – efter indstilling fra kammeradvokaten – anset for en fra-

dragsberettiget udgift efter statsskattelovens § 6 som et driftstab. 
 

Sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse af 23/5 2014 drejede sig om et selskab, der 

drev virksomhed med salg af nye og brugte både, udstyr/tilbehør til både og opbevaring af 

både for kunder. Herudover udførte selskabet værkstedsarbejde i forbindelse med service, 

vedligeholdelse og reparation af både. 

 

En stor del af salget til private danske kunder skete via en tysk virksomhed, således at der 

alene blev opkrævet tysk moms for disse salg. 

 

SKAT traf i maj 2010 afgørelse om forhøjelse af selskabets salgsmoms for perioden 1/10 

2006 til 30/6 2009 med 11.398.697 kr. Reguleringen skyldtes, at SKAT ikke fandt at kun-

ne godkende selskabets grænsehandelskoncept ved salg af både i Tyskland. SKAT anså 

omsætningen som momspligtig i Danmark og ikke i Tyskland, hvorved selskabet havde 
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været forpligtet til at opkræve 25 % i moms ved salg af både solgt via den tyske samar-

bejdspartner. Ved en dom af 30/8 2013 fandt Vestre Landsret, at selskabet var pligtig til at 

efterbetale et momsbeløb på 10.836.824 kr. Sagen blev indbragt for Højesteret, men blev 

senere hævet. 

 

Som følge af SKAT´s afgørelse om regulering af momstilsvaret anmodede selskabet her-

efter SKAT om at genoptage skatteansættelserne for de relevante indkomstår og godkende 

fradrag for det efteropkrævede momsbeløb ved opgørelse af selskabets skattepligtige ind-

komst.  

 

SKAT afviste imidlertid ved en afgørelse af 22/11 2010 at ændre selskabets skatteansæt-

telser for indkomstårene 2007 - 2009. Parterne, dvs. selskabet og SKAT, drøftede ved 

behandlingen af dette spørgsmål en række synspunkter, da spørgsmålet om, hvorledes en 

momsefterbetaling i den foreliggende situation skulle behandles - som SKAT konstatere-

de - ikke var undergivet særskilt lovregulering. 

 

Selskabet gjorde herunder bl.a. gældende, principalt at princippet om momsens økonomi-

ske neutralitet førte frem til en reduktion af indkomsten efter statsskattelovens § 4, at 

momstilsvaret subsidiært måtte anses som en fradragsberettiget driftsomkostning eller 

alternativt et fradragsberettiget driftstab efter statsskattelovens § 6, og mere subsidiært, at 

momstilsvaret måtte anses som et efter kursgevinstlovens § 3 fradragsberettiget tab på en 

fordring.  

 

SKAT anførte heroverfor – hvilket indgik i SKAT´s præmisser for afgørelsen – indled-

ningsvis, at da spørgsmålet ikke var lovreguleret, må sagen afgøres efter statsskattelovens 

almindelige regler. 

 

For så vidt angår synspunktet om omsætningsreduktion og dermed indkomstreduktion 

efter statsskattelovens § 4, anførte SKAT, at da den selvangivne indkomst var udtryk for 

omsætningen eksklusive moms, var der ikke grundlag for at nedsætte den skattepligtige 

indkomst med yderligere opkrævet moms (nettoreguleringssag). Den skattepligtige om-

sætning efter statsskattelovens § 4 kunne således ikke opgøres til et mindre beløb end den 

allerede selvangivne omsætning, som utvivlsomt svarede til varens værdi eksklusiv 
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moms. Dette i modsætning til de såkaldte ”bruttoreguleringssager”, dvs. tilfælde, hvor 

momsen må anses for at være inkluderet i fakturaprisen, uanset at denne ikke udtrykkeligt 

indeholder moms, i hvilke tilfælde der efter SKAT´s opfattelse kunne være grundlag for at 

nedsætte den skattepligtige indkomst med 20 % svarende til det ansatte momsbeløb for 

derved at sikre, at der kun sker beskatning af omsætningen uden moms.  

 

SKAT afviste videre synspunktet om fradragsret efter statsskattelovens § 6 med den be-

grundelse, at det ved den forudgående afgørelse om momstilsvaret blev fastslået, at sel-

skabet skulle afregne moms, og at selskabet kunne have opkrævet denne moms, men und-

lod dette. Når videre hensås til selskabets tilrettelæggelse af aktiviteten og faktureringen, 

som var uden bagvedliggende realitet og med det hovedformål at undgå momsberigtigelse 

af transaktionerne i Danmark, kunne det heraf flydende tab efter SKAT´s opfattelse ikke 

anses som et udslag af en normal og naturlig driftsrisiko. Der var således ikke tale om en 

udgift, der var afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indtægter. 

 

Også synspunktet om fradragsret efter kursgevinstloven blev afvist af SKAT, bl.a. og alle-

rede fordi SKAT fandt indtil videre at måtte lægge til grund, at der ikke forelå en fordring, 

for hvilken der kunne foretages tabsfradrag.  

 

Efter selskabets indbringelse af sagen for Landsskatteretten indtrådte Kammeradvokaten i 

sagen som repræsentant for SKAT, og meddelte, at momsefterbetalingskravet skulle anses 

som et fradragsberettiget driftstab, og videre, at SKAT med henvisning til den Juridiske 

Vejledning 2013-1, afsn. C.C.2.5.3.3.9 ville imødekomme en anmodning om tilbageførel-

se af fradraget til de år, som momsen vedrørte.  

 

Landsskatteretten gjorde for så vidt kort proces og konstaterede indledningsvist, at Kam-

meradvokaten på vegne af SKAT havde oplyst, at SKAT var enig med selskabet i, at sel-

skabet kunne opnå fradrag for det efteropkrævede momsbeløb, da denne udgift efter stats-

skattelovens § 6, stk. 1, litra a måtte anses som en fradragsberettiget driftsudgift i selska-

bet. Videre konstaterede Landsskatteretten, at SKAT var enig i den fordeling af fradraget 

på de relevante indkomstår, som selskabet havde foretaget.  
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På denne baggrund tiltrådte Landsskatteretten, at der godkendtes fradrag for momskravet i 

overensstemmelse med selskabets opgørelse over kravets periodisering.  

 

Med SKAT´s bemærkninger om fradragsret i de såkaldte bruttoreguleringssager, og nu 

Landsskatterettens kendelse, herunder Landsskatterettens reference til Kammeradvoka-

tens indstilling i det her foreliggende nettoreguleringssag, må det antages, at der som 

udgangspunkt er fradragsret som et driftstab for efteropkrævet moms i denne type sager 

samt formentlig tillige i andre såkaldte nettoreguleringssager. 

 
_______ o _______ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


