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SKAT har den 6. juli 2017 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - 

danske revisorer med anmodning om bemærkninger. 

 

Styresignalet indeholder en fakultativ model, som har til formål at effektivisere 

og overskueliggøre processen i forbindelse med håndteringen af de rejste 

tilbagesøgningskrav.  

 

FSR hilser generelt tiltag til forenklinger og effektiviseringer velkomne. For så 

vidt angår håndtering af krav vedrørende ulovligt opkrævet moms og afgifter er 

der imidlertid efter vores opfattelse tale om så komplekse – og generelle - 

problemstillinger, at der er behov for en egentlig ”tilbagebetalingslov” fremfor et 

styresignal, der alene vedrører håndtering af tilbagebetalingskrav som følge af 

ATP-dommen. 

 

Det må anses for sandsynligt, at SKATs praksis også fremover fra tid til anden vil 

blive udfordret – og i nogle tilfælde underkendt - indenfor forskellige områder af 

moms-og afgiftslovgivningen. I nogle tilfælde vil dette givetvis berøre et stort 

antal skatteydere og implicere betydelige beløb. Det er ikke hensigtsmæssigt at 

håndtere derved opståede tilbagebetalingskrav med ”ad-hoc”-styresignaler. Der 

bør i stedet etableres en gennemarbejdet lovgivning, der helt generelt og ud fra 

betryggende, afbalancerede og praktisk håndterbare kriterier fastlægger 

rammerne og betingelser for sådanne krav, herunder fx fastlæggelse af hvem 

eventuelle tilbagebetalingskrav skal rettes imod, hvilket led i ”kæden” der er 

berettiget til at rejse et krav, hvordan der forholdes med hensyn til 

”overvæltning”, samt hvilken dokumentation der skal foreligge. 

 

Tilbagebetalingskrav af denne type vil typisk involvere flere parter. FSR finder 

det nødvendigt med et sæt klare regler, der fastsætter, hvem der har ret og krav 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 2 til at rejse kravet. Det bør ikke overlades til parterne at aftale dette indbyrdes fra 

sag til sag.  

 

Behovet for klar lovgivning illustreres med stor tydelighed af de sager, der nu 

rejses vedrørende moms på DR-licens. 

 

FSR skal derfor opfordre SKAT til via Ministeriet at tage initiativ til etablering af 

lovgivning på området. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at FSR gerne 

bidrager til en eventuel arbejdsgruppe eller andre relevante, lovforberedende 

fora på dette område. 

 

FSR tror ikke, at den foreslåede forenklede ordning vil reducerer antallet af 

sager, da den beror på en frivillig ordning. For leverandørernes vedkommende vil 

det være nødvendigt at opretholde kravet for så vidt angår de aftagere, som ikke 

tilvælger forenklet ordning, ligesom der kan være krav, hvor der entydigt ikke er 

sket overvæltning. Tilsvarende vil der for aftagernes vedkommende, være 

leverandører, som ikke vil udstede erklæring på, at momsen er endeligt 

overvæltet, men vælger selv at opretholde kravet og kreditere kunderne herfor. 

Sker dette, vil det gøre sagsbehandlingen hos SKAT overordentlig vanskelig med 

tilsvarende risiko for forkert udbetaling.  

 

 

Vi har følgende bemærkninger til selve udkastet til styresignal: 

 

Det er FSR's opfattelse, at SKAT bør tydeliggøre, at tilvalg af modellen ikke på 

nogen måde indebærer en anerkendelse af, at tilbagesøgningskravet skal 

reduceres med konsekvensreguleringer, ligesom det ikke indebærer en 

anerkendelse af, at aftagerens tilbagesøgningskrav er undergivet en 3 årig 

forældelsesfrist.  

 

At retten til at opgøre og føre sagen af den afgiftspligtige overlades til aftagerne, 

er ikke ensbetydende med, at kravet mister sin karakter af et skattekrav. Her er 

alene tale om et spørgsmål om, hvordan tilbagebetalingen praktisk håndteres og 

sagsbehandlingen hos SKAT dermed lettes.  

Dertil kommer, at fristen på 3 måneder til en beløbsmæssig opgørelse af kravet, 

herunder med fradrag for konsekvensreguleringer samt dokumentation for 

opgørelsen, er meget kort i lyset af det omfattende arbejde, som dette kræver. 

FSR opfordrer derfor SKAT til at forlænge denne frist.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 3 FSR skal endvidere - i forlængelse af FSR's tidligere høringssvar - opfordre til, at 

der udstedes generelle retningslinjer for håndtering af tilbagesøgningskrav, 

således at dette ikke overlades til den konkrete sagsbehandling. 

 

FSR deltager gerne i en yderligere drøftelse af styresignalet eller ovenstående 

bemærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 
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