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FSR bemærker, at praksisændringen er foranlediget af en ikke-offentliggjort
landsskatteretskendelse, der vedrører stillingtagen til en virksomheds konkrete
leverancer. Eneste offentliggjorte praksis på dette område er et bindende svar
fra Skatterådet, men FSR har kendskab til yderligere et bindende svar, som
heller ikke er offentliggjort. Kendetegnende for alle 3 afgørelser er, at de bygger
på de respektive virksomheders meget konkrete forhold. Et styresignal, der ikke
kan gentage de faktiske omstændigheder omkring de respektive afgørelser,
synes uhensigtsmæssigt, da det ikke giver læseren mulighed for at foretage den
nødvendige differentiering.
Det er FSRs opfattelse, at det giver anledning til retssikkerhedsmæssige
udfordringer, når styresignaler bygger på praksis, der ikke kan offentliggøres og
alene kan refereres i et resumé, særligt når der er tale om afgørelser vedrørende
konkrete vurderinger af specifikke leverancer.
Det fremgår ikke af resuméet af Landsskatterettens kendelse eller af udkastet til
styresignalet, at Landsskatteretten med den konkrete afgørelse, har underkendt
eller fraveget tidligere praksis, hvilket bør fremgå af enten resumé eller
styresignal, hvis dette er grundlaget for Skattestyrelsens vurdering af, at der
foreligger en praksisændring.
FSR opfordrer til, at Landsskatterettens grundlag for afgørelse anføres i
styresignalets afsnit 5, da den nuværende tekst umiddelbart alene er en
referering heraf. Dette anses ikke for omfattet af
virksomhedsbeskyttelseshensyn.

Side 2

Landsskatterettens kendelse er i SKM alene gengivet i resume, af hensyn til
virksomhedens særlige leverancer og konkurrencemæssige forhold. Det fremgår
ikke klart af styresignalet, om der i Landsskatteretsafgørelsen har foreligget
identiske forhold med den tidligere praksis, der således må være en
forudsætning for praksisændringen. Såfremt der har foreligget identiske forhold
som beskrevet i det offentliggjorte bindende svar eller i Den Juridiske Vejledning,
bør Skattestyrelsen tydeliggøre dette.
Det er, på baggrund af den manglende offentliggørelse af faktum, ikke muligt for
FSR, at foretage en reel vurdering af styresignalets overensstemmelse med
praksis.
Det er dog FSRs opfattelse, at værdihåndteringsvirksomheders konkrete
aktiviteter og leverancer (koncepter) skal vurderes momsmæssigt selvstændigt
efter indholdet af den enkelte aktivitet.
Det bør således fremgå af styresignalet.

FSR – danske revisorer står gerne til rådighed for en drøftelse af høringssvaret.
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