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Spørgsmål 

Ministeren bedes i forlængelse af artiklen ”Virksomheder skal betale for at donere varer til 
genbrug – regeringen vil gøre det billigere” (TV2 Nyhederne 27. september - https://ny-

heder.tv2.dk/samfund/2019-09-27-virksomheder-skal-betale-for-at-donere-varer-til-gen-

brugregeringen-vil-goere-det) oplyse hvilke EU-regler, som forhindrer Danmark i at gøre 

det gratis for virksomheder at donere varer til genbrugsbutikker, hvis varen eksempelvis 

ikke kan sælges. 

 

Svar 

Jeg skal indledningsvis henvise til min besvarelse af EUU alm. del spørgsmål 3 (2019/20). 

 

Herudover bemærkes, at momslovens regler bygger på fælles EU-momsregler, herunder 

det såkaldte momssystemdirektiv (2006/112/EF). Momssystemdirektivets artikel 74 fast-

sætter momsgrundlaget (det beløb, der skal betales moms af) ved udtagning af varer, her-

under donation af varer.  

 

Momssystemdirektivets artikel 74 foreskriver, at momsgrundlaget ved udtagning af varer 

er købsprisen for varerne eller for tilsvarende varer eller i mangel af en købspris kostpri-

sen på det tidspunkt, hvor udtagningen sker. I henhold til EU-Domstolens dom i sag C-

16/14, Property Development Company NV, skal købsprisen forstås som restværdien på 

tidspunktet for udtagningen. Jeg kan i den forbindelse henvise til det netop fremsatte for-

slag L 27 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, 

momsloven og forskellige andre love, der bringer momsgrundlaget ifm. udtagning, herun-

der donation, i overensstemmelse med den nævnte dom fra EU-Domstolen (C-16/14, 

Property Development Company NV).  

 

Momslovens udtagningsregler baserer sig således på EU-momsregler, og det vurderes 

ikke muligt nationalt at bestemme, at værdien af en overskudsvare på udtagningstidspunk-

tet er 0 kr., idet varerne faktisk vil blive anvendt og dermed må antages at have en vis 

værdi. 
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