
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 
Vedrørende L 28 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse 

af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud 

(EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love (Implementering af di-

rektivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændrin-

ger af momssystemdirektivet). 

 

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 28 af 7. december 2018. Spørgsmålet er stillet efter-

ønske fra Jesper Petersen. 

 

 

 

 

Karsten Lauritzen 

/ Jeanette Rose Hansen 
  

10. december 2018 
J.nr. 2017 - 1461 
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Offentligt



 

Side 2 af 2 

Spørgsmål 

Er ministeren enig i, at det var en dårlig beslutning at vente 2½ år med at få implemente-

ret direktivet om moms på vouchere, således at man de facto kun giver virksomheder 10-

12 dage hen over julen til at ændre forretningsgange og it-systemer? 

 

Svar 

Det er korrekt, at direktivet blev vedtaget medio 2016, hvorfor erhvervslivet og erhvervs-

organisationerne må formodes at være bekendt med, at der var ændringer på vej. I denne 

forbindelse er det væsentligt at pointere, at direktivet ikke indeholder bestemmelser, der 

giver EU-landene valgmuligheder i forbindelse med den nationale gennemførelse, hvorfor 

de foreslåede ændringer af momsloven er helt direktivnære. 

 

Endvidere var lovforslaget i ekstern høring fra den 29. juni 2018 til den 10. august 2018, 

hvilket har givet erhvervslivet et halvt år til at forberede sig på ændringerne. Derudover er 

høringssvar blevet kommenteret og oversendt til SAU i forbindelse med lovforslagets 

fremsættelse primo oktober. 

 

Desuden har Skatteministeriet og Skattestyrelsen den 1. november 2018 afholdt et teknisk 

møde med repræsentanter fra erhvervslivet. 

 

Endelig kan jeg oplyse, at Skattestyrelsen er i løbende i dialog med erhvervslivet om 

håndtering af de mere tekniske spørgsmål i forbindelse med faktureringsregler m.v. 

 

Jeg erkender, at forslaget kunne være fremsat tidligere, men som redegjort for ovenfor, 

kan man også sige, at den danske gennemførelse af de nye regler har været i proces over 

en længere periode, selvom selve lovforslaget først forventes vedtaget kort før jul. 


