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Ved en Højesteretsdom af 21/6 2010 tilsidesatte Højesteret et grænsehan-
delsarrangement, hvorved danske varer blev solgt fra et udsalgssted i 
Danmark, men udleveret i Tyskland med tysk moms.  
 

Grænsehandlen er et af de ømtålelige punkter i dansk afgiftspolitik, og der er tale om en 

meget vanskelig balanceakt mellem de forskellige hensyn, der forfølges med afgiftsreg-

lerne. Ifølge Skatteministeriets seneste Status over Grænsehandel fra maj 2010, s. 9, har 

danskernes grænsehandel med nydelsesmidler målt i værdi eksempelvis været svagt 

faldende fra ca. 3,3 mia. kr. i 2006 til et forventet fald i 2009 på 3,025 mia. kr. Alene 

afgiftsforhøjelserne på tobak, chokolade, og energi mv. pr. 1. januar 2010 skønnes imid-

lertid at medføre en forøgelse af grænsehandlen i 2010 på omkring 300 mio. kr.  

Højesterets dom af 21/6 2010 drejede sig om et tilfælde, hvor ekspeditionen af detail-

kunden fandt sted i Danmark, men hvor udleveringen af varerne fandt sted i Tyskland, 

alt med henblik på at undgå dansk moms.  

Spørgsmålet i sagen var nærmere, hvorvidt der i momslovens forstand var sket levering 

af varerne i Danmark med dansk afgiftstilsvar til følge. Af momslovens § 4, stk. 1, 1. og 

2. pkt. fremgår, at der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i 

landet, samt at der ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at 

råde over et materielt gode. Af lovens § 14, nr. 2, 1. pkt. fremgår videre, at leverings-

stedet for varer er her i landet, når bl.a. varen forsendes eller transporteres, og varen 
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befinder sig her i landet på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten til aftage-

ren påbegyndes. 

Den konkrete sag drejede sig om en dansk virksomhed, der drev detailsalg ved Århus 

med vandsportsudstyr, herunder jetbåde og jetski. Virksomheden havde indgået en sær-

lig aftale med Fleggaard-koncernen i Harrislee, Tyskland, om udlevering af bådene m.v. 

fra et udsalgssted i Tyskland. Herved sparede kunden ved købet et beløb svarende til 

forskellen mellem dansk moms på 25 pct. og tysk moms, der oprindeligt var på 16 pct., 

men senere er blevet forhøjet til 19 pct.  

Rent praktisk blev varerne solgt på den måde, at bådene m.v. blev forevist for kunderne 

i virksomhedens lokaler ved Århus. Hvis kunden ønskede at købe båden m.v. med tysk 

moms, blev kunden henvist til at rette henvendelse til Fleggaard. Prisen for selve båden 

blev aftalt mellem kunden og virksomheden i Danmark, og det var denne virksomhed, 

der var ansvarlig overfor kunden for levering af båden. Efter køb kontaktede den danske 

virksomhed Fleggaard og oplyste, at der ville komme en kunde. Herefter transporterede 

den danske virksomhed den båd m.v., som kunden ønskede, til Fleggaard i Tyskland. 

Kunden fik herefter udleveret båden hos Fleggaard i Tyskland mod kontant betaling, 

hvorefter Fleggaard betalte den danske virksomhed. For denne ”serviceydelse” modtog 

Fleggaard et fast beløb på 500 kr. pr. kunde. Fleggaard var ikke berettiget til at dispone-

re over den enkelte båd, herunder ved salg af båden til tredjemand.  

Efter virksomhedens opfattelse skulle der ikke afregnes moms til Danmark, da bådene 

mv. på den ovenstående baggrund måtte anses for leveret i Tyskland.  

Skattemyndighederne anførte heroverfor, at der ikke forelå levering i Tyskland i moms-

lovens forstand. Efter skattemyndighedernes opfattelse havde arrangementet således 

karakter af ren gennemfakturering uden noget økonomisk indhold. Myndighederne op-

krævede følgelig moms af de stedfundne salg af både gennem Fleggaard. 

Denne momsansættelse blev imidlertid underkendt, først af Landsskatteretten og siden 

af Vestre Landsret, der fandt, at leveringen måtte anses for sket i Tyskland. . 

Ved Højesteret opnåede Skatteministeriet imidlertid lydhørhed for sine synspunkter. 

Højesteret fandt således, at kundens købsaftale under de anførte omstændigheder måtte 
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anses for indgået med den danske virksomhed, og ikke med Fleggaard, som reelt alene 

havde fungeret som et uselvstændigt mellemled i forbindelse med bådens udlevering og 

købesummens betaling. Den danske virksomheds levering, jf. momslovens § 4, stk. 1, 2. 

pkt., måtte således anses for sket til kunden og ikke til Fleggaard.  

Da båden befandt sig i Danmark på det tidspunkt, hvor transporten til kunden (aftage-

ren) begyndte, fandtes leveringsstedet at være i Danmark, jf. momslovens § 14, nr. 2, 1. 

pkt., og der skulle derfor betales moms i Danmark.  

Andre virksomheder med lignende arrangementer må formentlig imødese en tilsvarende 

momsregulering. Og det kan næppe heller udelukkes, at skattevæsenet vil gå tilbage i 

tid og ændre momstilsvaret hos virksomheder, der har haft en tilsvarende trafik.  

 
_______ o _______ 

 
 


