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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

Att.: André Due Pomowski 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til lovgivningogoekonomi@skm.dk 

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af bl.a. momsloven, j.nr. 2018 - 7307 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til forslag til lov 

om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, 

momsloven og tinglysningsafgiftsloven.  

 

Vores bemærkninger fremgår nedenfor, som er udarbejdet i samarbejde med vores 

rådgivningscenter, SEGES. 

 

Generelt om de foreslåede ændringer omkring udtagningsmoms 

 

Landbrug & Fødevarer er generelt meget positive overfor lempelser, forenklinger og præciseringer i 

overensstemmelse med nærværende høringsforslag. Vi anerkender dog, at der på visse områder 

kan være grund til at foretage ændringer i momslovens regler om udtagningsbeskatning. 

 

Det er vores opfattelse, at de foreslåede ændringer omkring udtagningsbeskatning synes at være 

mangelfulde, ligesom de efter vores opfattelse er alt for vidtrækkende og nogle steder direkte i strid 

med reglerne i momssystemdirektivet. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår derfor, at ændringerne om udtagningsmoms tages ud af lovforslaget.  

 

Skal der pålægges udtagningsmoms ved udtagning af investeringsgoder? 

 

Ved udtagning af investeringsgoder såvel indenfor reguleringsperioden som efter 

reguleringsperiodens udløb, finder Landbrug og Fødevarer, at det er i strid med 

momssystemdirektivet og EU-Domstolens praksis i bl.a. sag C-288/11, Gemeente Vlaardingen, at 

pålægge udtagningsmoms på goder, der ved levering ville være fritaget for moms efter 

momslovens § 13. Således sidestilles udtagning i denne sammenhæng med levering mod 

vederlag, og der skal i begge situationer tages hensyn til momsfritagelserne i momslovens § 13.  

 

Der er således ikke grundlag for at udtagningsbeskatte f.eks. fast ejendom, der ved overdragelse 

ville være momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, 1. pkt. (f.eks. bygninger, der ikke 

længere er nye), som det eller fremgår af lovbemærkningernes punkt 2.6.2, er en del af hensigten 

med lovforslaget. 

 

En sådan ændring ville efter vores opfattelse også være alt for vidtrækkende, og ikke mindst i strid 

med selve formålet med udtagningsbeskatning. Resultatet ville f.eks. være højst uhensigtsmæssigt 

i en situation hvor en landmand – eller anden ejer af en blandet benyttet ejendom – ophører med at 

drive virksomhed, og bliver boende på ejendommen. Ved ophør ville landmanden som ejer af den 

blandet benyttede ejendom blive pålagt udtagningsmoms af erhvervsbygninger, som han selv har 
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ladet opføre, og hvor der er fratrukket moms. Dette selvom det kan være f.eks. 25 år siden år siden 

de erhvervsmæssige bygninger, som i øvrigt typisk slet ikke er egnet til privat anvendelse, blev 

opført, og der blev fratrukket moms.    

 

Dette skal også ses i lyset af, at samme landmand ved ophør af virksomheden, ville have mulighed 

for at sælge ejendommen momsfrit og uden pligt til at regulere den tidligere fratrukne moms efter 

momslovens §§ 43 og 44 – også til en privat køber, hvorved køberen ikke ville blive belastet af 

moms. 

 

Derudover bør der efter vores opfattelse også indarbejdes en mere lempelig og praktisk anvendelig 

ordning, der sikrer at investeringsgoder generelt, som ofte slet ikke er egnet til privat anvendelse, 

og som har været genstand for en mangeårig anvendelse i momspligtig virksomhed, ikke gøres til 

genstand for en uforholdsmæssig hård udtagningsbeskatning ved udtagning efter 

reguleringsperiodens udløb, f.eks. ved lukning af virksomheden, som efter vores opfattelse nemt 

kan være i strid med selve formålet med udtagningsbeskatning. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det endvidere generelt tvivlsomt, om der er hjemmel i 

momssystemdirektivet til at udtagningsbeskatte investeringsgoder før reguleringsperiodens udløb 

på den måde, som lovforslaget lægger op til. Af momssystemdirektivets artikel 188, stk. 1 fremgår 

udelukkende, at der skal foretages regulering ved et investeringsgodes levering, og ikke ved 

transaktioner, der sidestilles med levering, f.eks. udtagning. Såfremt der ikke skal foretages 

regulering (i positiv retning) ved udtagning, må der følgelig heller ikke skulle ske 

udtagningsbeskatning. 

 

Ved udtagning – f.eks. ved lukning af virksomheden – indenfor reguleringsperioden sikres det netop 

via reguleringsmekanismerne i momslovens §§ 43 og 44, at der ikke sker et afgiftsfrit endeligt 

forbrug. 

 

Lovforslaget indeholder endvidere ikke en nærmere angivelse af, hvorledes reguleringen efter 

momslovens §§ 43 og 44 ved udtagning indenfor reguleringsperioden skal foretages, idet der ikke 

ses foreslået en ændring af momslovens § 44, stk. 2 omkring dette. Det må dog antages, at der 

lægges op til en samlet regulering ved udtagning. Dette er, sammen med bl.a. nedenstående, et 

eksempel på at lovforslaget ikke synes at være fuldt ud gennemarbejdet. 

 

Definitionen af ”købspris” bør være utvetydig 

 

Ved beregning af udtagningsmoms efter momslovens § 28, stk. 1, jf. høringsforslagets § 4, stk. 13 

og 14, anvendes som udgangspunkt ”købsprisen” for varerne eller for tilsvarende varer som 

afgiftsgrundlag. Købsprisen kunne i denne sammenhæng nemt forstås som ”indkøbsprisen”.  

 

Det fremgår imidlertid af bemærkningerne til lovforslagets § 4, nr. 13 ”… at momsgrundlaget for varer, 

hvoraf der skal betales afgift ved udtagning efter momslovens § 5, stk. 1 eller 2, er købsprisen, 

forstået som restværdien af goderne på tidspunktet for udtagelsen af godet.” 

 

Netop fordi at købsprisen skal forstås som restværdien af goderne, er det vores opfattelse, at 

definitionen udtrykkeligt bør indarbejdes i lovteksten, ligesom ”normalværdi” defineres i forslaget til 

momslovens § 28, stk. 4.  

 

I samme forbindelse bør det præciseres, hvad skal forstås ved udtrykket ”restværdi”, da det er uklart 

hvad der ligger i varens reelle værdi på udtagningstidspunktet.  



Side 3 af 3 

 

  

 

Der bør med andre ord sikres en ensartet forståelse, som ikke vækker usikkerhed om hvorvidt 

restværdien skal opgøres efter et skøn, den regnskabsmæssige værdi eller andre kriterier. En klar 

definition vil andet lige være med at til at mindske fejlagtig anvendelse af loven og dermed minimere 

administrationsomkostninger mv.   

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

 

Med venlig hilsen    

 

 
 
 
 
 
Maria Eun Elkjær  
Chefkonsulent 
 
Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 
 
D +45 3339 4678 
M +45 2939 2503 
E MAEE@lf.dk 
 

 

 

 

Jacob Kunø Christensen 

Moms- og afgiftsspecialist, Master i Moms og Afgifter 

Jura & Skat 

D    +45 8740 5186 

M    +45 2374 2581 

E    jakc@seges.dk 
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