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Skattestyrelsen 

Jura, Moms 

Att.: Tine Thygesen 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til JuraSkat@Sktst.dk 

Høring af udkast styresignal om praksisændring – moms på salg af grunde med bygninger 

bestemt til nedrivning, sagsnr. 19-0739760 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast styresignal om 

praksisændring ved moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning. 

 

Vores bemærkninger herunder er udarbejdet i samarbejde med vores rådgivningscenter, SEGES. 

 

Generelt om udkastet til styresignal 

Landbrug & Fødevarer er generelt meget positive overfor praksisændringen som følge af EU-

Domstolens dom af 4. september 2019, C-71/18, KPC Herning, herunder at der kan anmodes om 

ekstraordinær genoptagelse. 

 

Vi har dog en række bemærkninger, som primært retter sig mod ønskede præciseringer og 

uddybninger af styresignalet. 

 

Hvornår er en bygning fuldt funktionsdygtig? 

Det fremgår af udkastet til styresignal, at der skal være tale om en fuldt funktionsdygtig bygning, og 

at der herved forstås en bygning, der umiddelbart kan anvendes til det formål, som den er bestemt 

til. 

 

Vi skal anmode Skattestyrelsen om at uddybe denne sondring nærmere ud fra en praktisk anvendelig 

vinkel, meget gerne med konkrete eksempler. Således vil den nuværende formulering skabe unødig 

tvivl om anvendelsen i praksis, hvilket kan føre til forskelligartet praksis og nye langstrakte sager. 

 

Ødelagt tagbelægning, itugåede vinduer eller defekte el- eller varmeinstallationer, vil eksempelvis 

efter vores opfattelse ikke medføre, at en bygning ikke er fuldt funktionsdygtig. 

 

Enhver fuldt funktionsdygtig bygning med grund skal omfattes af praksisændringen 

Det fremgår af udkastet til styresignal, at praksisændringen omfatter levering af en grund, hvor der 

på leveringstidspunktet er opført en fuldt funktionsdygtig bygning. 

 

Skattestyrelsen bedes i det endelige styresignal uddybe og præcisere, at praksisændringen omfatter 

levering af grunde med enhver fuldt funktionsdygtig bygning, og at der således ikke længere kan 

lægges vægt på momenter, som bygningens karakter og tidligere anvendelse, når det skal vurderes 

om der er tale om en byggegrund. Således vil salg af en grund, hvorpå der eksempelvis blot ligger et 

bolværk, en lade eller en garage/udhus efter vores opfattelse ikke længere kunne anses som en 

byggegrund, uanset størrelsen, karakteren eller den tidligere anvendelse af bygningen, når blot der 

er tale om en fuldt funktionsdygtig bygning. 
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Således tillader EU-Domstolens dom efter vores opfattelse ikke længere en sådan sondring, ligesom 

den ikke længere giver mening. Allerede fordi det på leveringstidspunktet er kendt at køber vil nedrive 

bygningerne – som udgangspunkt for at bygge nyt, vil omfanget eller den tidligere anvendelse af 

eksisterende bygning(er) ikke være relevant. Sondringen blev således tidligere brugt til at vurdere 

om bygningens karakter eller omfang kunne pege i retning af, at køber ville nedrive og/eller om der 

kunne eller skulle opføres nybyggeri. 

 

Endvidere bør det i styresignalet uddybes, at der ikke kan stilles krav om, at alle bygninger på den 

solgte ejendom skal være fuldt funktionsdygtige. Efter vores opfattelse er det således tilstrækkeligt, 

hvis der er flere bygninger på ejendommen, at blot én af disse er fuldt funktionsdygtig. 

 

Grundens størrelse 

Det fremgår ikke nærmere af udkastet til styresignal, i hvilket omfang en ejendoms jordtilliggende kan 

anses som en del af den bebyggede ejendom, der sælges til nedrivning. 

 

Sondringen kan f.eks. være relevant ved totalekspropriation af en landbrugsejendom, hvor 

bygningerne skal nedrives af anlægsmyndigheden for at gøre plads til byggeri af f.eks. vejanlæg, og 

hvor samtidig en del af det øvrige jordtilliggende skal anvendes til byggeriet. 

 

Skattestyrelsen anmodes om at uddybe sondringen om i hvilket omfang en ejendoms jordtilliggende 

kan anses som en del af den bebyggede ejendom, der sælges til nedrivning, nærmere i styresignalet. 

Det kan i denne forbindelse bemærkes, at der efter vores opfattelse, kan argumenteres for, at en 

ejendoms samlede jordtilliggende som udgangspunkt skal anses som en del af den bebyggede 

ejendom, når der sker en samlet afståelse. 

 

Dokumentation for opgørelse af tilbagebetalingskrav 

Det fremgår af udkastet til styresignal, at virksomheder, der anmoder om genoptagelse skal kunne 

dokumentere kravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet relevant bilagsmateriale. 

 

Vi skal i den forbindelse henstille til, at der ikke stilles urealistiske krav til dokumentation af, at der på 

leveringstidspunktet var tale om en fuldt funktionsdygtig bygning. Således er der tale om bygninger 

solgt til nedrivning, hvorfor det må antages, at der allerede er sket nedrivning, for måske flere år 

siden.  

 

Det vil derfor i de fleste tilfælde være umuligt på nuværende tidspunkt at dokumentere bygningens 

stand på leveringstidspunktet, ligesom der ikke vores opfattelse ikke hverken kan eller bør opstilles 

krav om en nærmere dokumentation heraf, ud over hvad der fremgår af købskontrakter m.m. 
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Ønskes ovenstående uddybet, er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

 

Med venlig hilsen    

 

 
 
 
 
 

Trine Rex Christensen 
Seniorkonsulent 
 
Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 
 
D +45 3339 4264 
M +45 4024 9064 
E trch@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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