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Høringssvar – Kommissionens forslag om ændring af momsdirektivet – 

særordningen for små virksomheder 

Skatteministeriet har den 29. januar 2018 sendt Kommissionens forslag om en ændring af den 

særlige momsordning for SMV-segmentet i høring. 

 

Generelle bemærkninger 

Kommissionens forslag består af flere elementer og har som det helt overordnede formål at mind-

ske SMV-virksomhedernes administrative byrder. Forslaget har bl.a. til hensigt at nedbringe 

SMV-segmentets administrative omkostninger, skabe mere lige konkurrencevilkår, øge medlems-

staternes momsprovenu og ikke mindst at bekæmpe momssvig. 

 

Forslaget består af fire hovedelementer.  

 

For det første lægger Kommissionen op til en udvidelse af momsfritagelsen for små virksomheder 

til alle berettigede virksomheder i EU, uanset om virksomheden er etableret i det EU-land, hvor 

momsfritagelsen er gældende. 

 

For det andet foreslår Kommissionen en fastsættelse af en opdateret værdi for det maksimale ni-

veau for de nationale fritagelsesgrænser. 

 

For det tredje ønsker Kommissionen at indføre en overgangsperiode for små virksomheder, der 

midlertidigt overskrider fritagelsesgrænsen, hvorefter virksomheden fortsat vil kunne anvende 

fritagelsen. 

 

Endelig introducerer Kommissionen forenklede momsforpligtelser for både fritagne og ikke-frit-

agne små virksomheder. 

 

Dansk Erhverv forholder sig overordnet set positivt til Kommissionens SMV-momspakke, da pak-

ken har fokus på at gøre det lettere af drive virksomhed både nationalt og på tværs af medlems-

landenes grænser. 
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Men på trods af de mange gode takter i forslaget nærer Dansk Erhverv dog en vis bekymring for, 

at alle de gode intentioner bliver vanskelige at indfri henset til de mange elementer af pakken, der 

lægges op til at gøre valgfrie for medlemslandene. 

 

Her tænker vi særligt på, at Kommissionen lægger op til valgfrihed i forhold til, hvorvidt det en-

kelte medlemsland ønsker at indføre SMV-fritagelser på medlemslandets område; at det skal 

være valgfrit, om det enkelte medlemsland vil indføre enklere regler for små og mellemstore virk-

somheder og ikke mindst at det i et stort omfang bliver valgfrit, hvilke krav og regler der fastsæt-

tes til udenlandske SMV’er med hensyn til faktureringsregler m.v. 

 

Med så stor en andel af autonomi for de enkelte medlemslande risikerer nogle af de efterlyste og 

ønskede positive effekter af forenklingerne at gå tabt. 

 

Dansk Erhverv har følgende specifikke bemærkninger til forslagets enkeltdele. 

 

Specifikke bemærkninger 

Udvidelsen af momsfritagelsen uanset etableringsland 

Dansk Erhverv støtter op om dette forslag, der må antages at føre til en mindre grad af konkur-

renceforvridning medlemslandene imellem. Dette hænger sammen med, at der ikke længere vil 

være forskel på, om en virksomhed leverer varer og ydelser i sit eget hjemland, eller om der er tale 

om virksomheder fra andre EU-lande. 

 

Det vil være den samme tærskelværdi for momsfritagelsen, der gælder uanset virksomhedernes 

etableringsland. 

 

Opdateret værdi for nationale fritagelsestærskler 

Kommissionens forslag om at vedtage en opdateret værdi for det maksimale niveau for nationale 

fritagelsestærskler forekommer umiddelbart fornuftigt. 

 
Det er dog værd at bemærke, at selvom det generelle loft for registreringsgrænsen hæves, vil den 
fulde effekt heraf formentlig udeblive, så længe det er valgfrit for de enkelte medlemslande, hvil-
ken grænse der faktisk fastsættes i de enkelte medlemslande. 

 
Den manglende vedtagelse af en fælles EU-momsregistreringsgrænse vil være et element, der 
trækker i den modsatte retning end de ønskede administrative byrdelempelser. Således viser al 
erfaring, at en af de tunge administrative byrder for SMV-segmentet bl.a. består i, at disse virk-
somheder er nødsaget til at skulle sætte sig ind i vidt forskellige regler og beløbsgrænser på tværs 
af samtlige EU-lande. 
 

Indførelse af overgangsperiode 

En indførelse af en overgangsperiode, hvor små virksomheder, der ved en enkelt lejlighed over-

skrider momsregistreringsgrænsen, fritages for registrering, hvis den højere omsætning ikke er 

vedvarende, er et fint udspil fra Kommissionens side. 
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Fordelen ved denne overgangsordning er, at mindre og ustabile udsving i de små virksomheders 

omsætning ikke medfører, at disse virksomheder ikke længere kan drage fordel af SMV-fritagel-

sen. 

 

Indførelse af forenklede momsforpligtelser 

Dansk Erhverv kvitterer positivt for Kommissionens forslag om at forenkle de forpligtelser, som 

små virksomheder omfattes af, uanset om de er frivilligt registreret for moms eller falder under 

registreringsgrænsen. 

 

 

Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af nærværende høringssvar. 

Med venlig hilsen 

Ulla Brandt 

Fagchef for moms, regnskab og revision 


