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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk med kopi til 

llj@skm.dk 

 

 

Høring af udkast til lov om ændring af momsloven – j.nr. 14-4484252 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget udkast til forslag om ændring af momsloven i høring.  

 

Landbrug & Fødevarer har forståelse for behovet at forebygge og mindske statens risiko for 

momstab som følge af organiseret MTIC-svig ved moms, dvs. momskarruselsvig. Vi kan derfor 

bakke op om intentionen i forslaget. 

 

Som forslaget er formuleret i høringsversionen risikerer det imidlertid give anledning til stigende 

administrative byrder ved en række ’almindelige’ virksomheder, hvilket ikke bør være hensigten 

med forslaget.  

 

Det kan eksempelvis være industrivirksomheder, der har organiseret sig med særlige energiselska-

ber, som producerer energi (strøm og varme) med videresalg til andre interne selskaber. Det be-

mærkes i øvrigt, at der i dansk energipolitisk sammenhæng er stor opbakning til industriel kraftvar-

me i industri og gartnerier, da det er med til at styrke energisystemets samlede effektivitet. 

 

Der vil ved ovenstående være tale om intern viderefakturering, men da en (begrænset) del af den 

indkøbte gas og el kan blive viderefaktureret yderligere, kan virksomheden blive underlagt reglerne 

om omvendt betalingspligt. Viderefaktureringen kan f.eks. være resultatet af en telefonmast på ma-

triklen, dvs. en del af elforbruget viderefaktureres til et telefonselskab. 

 

Det er hverken hensigtsmæssigt eller nødvendigt, at de nye regler skal gælde i de tilfælde. 

 

Vi forstår, at forslaget til nyt § 46, stk. 2 i momsloven i nogen grad kan modvirke ovenstående pro-

blematik. Det er dog uklart, hvordan og hvorvidt bestemmelsen vil virke i praksis.  Landbrug & Fø-

devarer vil derfor opfordre til, at  

 

 lovforslaget ændres, således at der ikke indføres omvendt betalingspligt, når der afregnes 

til et aftagenummer. 

 

I de tilfælde vil der ligeledes være tale om en konkret defineret mængde energi, der er solgt til en 

kendt og identificerbar kunde. Risikoen for organiseret MTIC-svig ses derfor at være særdeles be-

grænset. Den foreslåede vil derfor reducere de mulige administrative byrder for erhvervslivet, sam-

tidigt med at intentionen i lovforslaget opretholdes. 

 

Ønskes ovennævnte uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede, ligesom vi fra Landbrug & 

Fødevarers side gerne vil forbeholde os muligheden for at vende tilbage med yderligere kommenta-

rer, hvis vi finder det nødvendigt.  
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Med venlig hilsen 

 
Mikkel Stein Knudsen 

Seniorkonsulent 

 

Klima / Energi / Planter 

 

D +45 3339 4657 

M +45 3083 1063 

E msk@lf.dk  
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