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Høring - over udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 

 

Ved e-mail af 18. maj 2017 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets 

bemærkninger til ovennævnte udkast. 

 

Advokatrådet har ikke bemærkninger til det fremsendte høringsmateriale. 

  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Torben Jensen 

mailto:lovgivningogoekonomi@skm.dk
mailto:mlj@skm.dk


Til: Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk), Marie Louise Jacobs (MLJ@skm.dk)
Cc: Britt Rasmussen (bra@danskbyggeri.dk)
Fra: Bo Sandberg (bsa@danskbyggeri.dk)
Titel: SV: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen
Sendt: 22-05-2017 16:02:14

Til SKM!
 
Dansk Byggeri takker for høringsmuligheden, men har ingen kommentarer til denne høring

Venlig hilsen
Bo Sandberg
Cheføkonom
Analyseafdelingen
Tlf. direkte: 72 16 01 42 · Mobil: 28 50 38 19

Vi samler byggeri, anlæg og industri

Nørre Voldgade 106 · 1358 København K
www.danskbyggeri.dk · Abonner på nyheder
 
Fra: Marie Louise Jacobs [mailto:MLJ@skm.dk] 
Sendt: 18. maj 2017 18:25
Til: Domstolsstyrelsen; sanst@sanst.dk; sanst@sanst.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; abf@abf-rep.dk; ae@ae.dk;
bl@bl.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; Mikael.Koch.Jensen@coop.dk; export@dk-export.dk; mail@dkfisk.dk;
info@shipowners.dk; infoDB; info@dagligvareleverandorerne.dk; de@de.dk; hoeringssager@danskerhverv.dk;
info@dmogt.dk; info@shipsupply.dk; info@shipbrokers.dk; dts@dts.dk; mail@danskeadvokater.dk;
danskehavne@danskehavne.dk; info@danskemaritime.dk; info@dasp.dk; dt@datatilsynet.dk; dbi@bilimp.dk;
MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk; dommerforeningen@gmail.com; di@di.dk; mjensen@fedex.com; claus.brix@fedex.com;
hoeringer@dommerfm.dk; dtl@dtl.eu; letbyrder@erst.dk; fdl@fdl-vm.dk; post@finansogleasing.dk;
post@finansforbundet.dk; mail@finansraadet.dk; Finanstilsynet@ftnet.dk; fp@forsikringogpension.dk; fmf@fmf.dk;
fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk; info@ejendomsforeningen.dk; ibis@ibis.dk; itd@itd.dk; info@ifb.dk; kl@kl.dk; kfst@kfst.dk;
kontakt@kraka.org; info@lf.dk; info@baeredygtigtlandbrug.dk; fonden@loa-fonden.dk; trb@ms.dk; ms@ms.dk;
formand@parcelhus.dk; skrivpost@post.dk; mail@realkreditforeningen.dk; sik@sik.dk; jesper.Kiholm@skat.dk;
ssha@domstol.dk; vaf@sanst.dk
Emne: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 37693)
 
Til høringsparterne
 
Vedlagt fremsendes høringsbrev, høringsliste og udkast til bekendtgørelse om ændring af
momsbekendtgørelsen. 
 
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til vedlagte udkast senest mandag den 29. maj
2017.
 
Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk og mlj@skm.dk med angivelse af journalnummer
2017-128.
 

Med venlig hilsen

Marie Louise Jacobs
Fuldmægtig
Moms, afgifter og told
 
Tlf.+45 72373728
MailMLJ@skm.dk
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Ved e-mail af 18. maj 2017 har Skatteministeriet anmodet om Datatilsynets 

eventuelle bemærkninger til ovennævnte udkast til bekendtgørelse.  

 

Udkastet giver ikke Datatilsynet anledning til bemærkninger.  

 

Kopi af dette brev sendes til orientering til Justitsministeriets Databeskyttel-

seskontor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Amanda Lærke Vad  

Skatteministeriet  

Nicolai Eigtveds Gade 28   

1402 København K 

 

Sendt til: lovgivningogoekonomi@skm.dk, 

mlj@skm.dk og databeskyttelse@jm.dk  

 

23. maj 2017 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af moms-

bekendtgørelsen 
  Datatilsynet 

Borgergade 28, 5. 

1300  København K 

 

CVR-nr. 11-88-37-29 

 

Telefon 3319 3200 

Fax 3319 3218 

 

E-mail 

dt@datatilsynet.dk 

www.datatilsynet.dk 

 

J.nr.  2017-122-1387 

Dok.nr. 430419 

Sagsbehandler 

Amanda Lærke Vad 

Direkte 3319 3221 

mailto:lovgivningogoekonomi@skm.dk
mailto:mlj@skm.dk
mailto:databeskyttelse@jm.dk


Til: Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk)
Cc: Marie Louise Jacobs (MLJ@skm.dk)
Fra: Lene Nielsen (LNI@DI.DK)
Titel: RE: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen
Sendt: 19-05-2017 14:10:11

Til Skatteministeriet
 
Den 18. maj 2017 har Skatteministeriet (j.nr. 2017-128) udbedt sig Dansk Industris bemærkninger til et udkast til ændring af
momsbekendtgørelsen.
 
I den anledning bemærkes, at DI har noteret sig, at det af høringsskemaet til L 182 A i relation til DI’s høringssvar vedrørende
selve lovændringen fremgår, ”at den momspligtige person, hvis faste ejendom eller separate løsøre sælges på tvangsauktion,
ikke længere selv skal indberette eller indbetale momsen af tvangsauktionssalget. Momsen af tvangsauktionssalget skal
således ikke indgå i den momspligtige persons momsregnskab, hvorfor skattekontoens anvendelse ikke er relevant.”
 
På baggrund heraf giver udkastet til ændring af momsbekendtgørelsen ikke DI anledning til bemærkninger.
 
 
Med venlig hilsen

Lene Nielsen
Juridisk konsulent

(+45) 3377 3563
(+45) 29494402 (Mobile)
lni@di.dk
di.dk

 
 
From: Marie Louise Jacobs [mailto:MLJ@skm.dk] 
Sent: 18. maj 2017 18:25
To: Domstolsstyrelsen <post@domstolsstyrelsen.dk>; sanst@sanst.dk; sanst@sanst.dk; samfund@advokatsamfundet.dk;
abf@abf-rep.dk; ae@ae.dk; bl@bl.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; Mikael.Koch.Jensen@coop.dk; export@dk-
export.dk; mail@dkfisk.dk; info@shipowners.dk; info@danskbyggeri.dk; info@dagligvareleverandorerne.dk; de@de.dk;
hoeringssager@danskerhverv.dk; info@dmogt.dk; info@shipsupply.dk; info@shipbrokers.dk; dts@dts.dk;
mail@danskeadvokater.dk; danskehavne@danskehavne.dk; info@danskemaritime.dk; info@dasp.dk; dt@datatilsynet.dk;
dbi@bilimp.dk; MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk; dommerforeningen@gmail.com; DANSKINDUSTRI
<DANSKINDUSTRI@DI.DK>; mjensen@fedex.com; claus.brix@fedex.com; hoeringer@dommerfm.dk; dtl@dtl.eu;
letbyrder@erst.dk; fdl@fdl-vm.dk; post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk; mail@finansraadet.dk;
Finanstilsynet@ftnet.dk; fp@forsikringogpension.dk; fmf@fmf.dk; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk; info@ejendomsforeningen.dk;
ibis@ibis.dk; itd@itd.dk; info@ifb.dk; kl@kl.dk; kfst@kfst.dk; kontakt@kraka.org; info@lf.dk;
info@baeredygtigtlandbrug.dk; fonden@loa-fonden.dk; trb@ms.dk; ms@ms.dk; formand@parcelhus.dk;
skrivpost@post.dk; mail@realkreditforeningen.dk; sik@sik.dk; jesper.Kiholm@skat.dk; ssha@domstol.dk; vaf@sanst.dk
Subject: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 37693)
 
Til høringsparterne
 
Vedlagt fremsendes høringsbrev, høringsliste og udkast til bekendtgørelse om ændring af
momsbekendtgørelsen. 
 
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til vedlagte udkast senest mandag den 29. maj
2017.
 
Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk og mlj@skm.dk med angivelse af journalnummer
2017-128.
 
 

Med venlig hilsen
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Med venlig hilsen

Marie Louise Jacobs
Fuldmægtig
Moms, afgifter og told
 
Tlf.+45 72373728
MailMLJ@skm.dk

 
Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K
 
Mailskm@skm.dk
Webwww.skm.dk
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Fra: Ulla Brandt <ubr@danskerhverv.dk> 
Sendt: 24. maj 2017 10:59 
Til: JP-Lovgivning og Økonomi; Marie Louise Jacobs 
Cc: Lotte Holmstrup; Søren Büchmann Petersen; Jacob Ravn 
Emne: SV: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 

(SKM: 37693) 
 
Til Skatteministeriet 
 
Dansk Erhverv har ingen bemærkninger til nedenstående høring. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Ulla Brandt 
Fagchef for moms, regnskab og revision, advokat 
 
MOBIL: +45 2074 6334 
DIREKTE: +45 3374 6362 
UBR@DANSKERHVERV.DK 
 
   

     
 

 

 
 
Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhvervsliv. 
Vi repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancher. Vores mission er at fremme konkurrencekraft hos vores medlemmer 
i en globaliseret økonomi.  
  

 
DANSK ERHVERV T. +45 3374 6000 
BØRSEN  

DK-1217 KØBENHAVN K CVR NR. 43232010 
WWW.DANSKERHVERV.DK INFO@DANSKERHVERV.DK 

 

Fra: Marie Louise Jacobs [mailto:MLJ@skm.dk]  
Sendt: 18. maj 2017 18:25 
Til: Domstolsstyrelsen <post@domstolsstyrelsen.dk>; sanst@sanst.dk; sanst@sanst.dk; 
samfund@advokatsamfundet.dk; abf@abf-rep.dk; ae@ae.dk; bl@bl.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; 
Mikael.Koch.Jensen@coop.dk; export@dk-export.dk; mail@dkfisk.dk; info@shipowners.dk; 
info@danskbyggeri.dk; info@dagligvareleverandorerne.dk; de@de.dk; Høringssager 
<hoeringssager@danskerhverv.dk>; info@dmogt.dk; info@shipsupply.dk; info@shipbrokers.dk; dts@dts.dk; 
mail@danskeadvokater.dk; danskehavne@danskehavne.dk; info@danskemaritime.dk; Danske Speditører 
<dasp@dasp.dk>; dt@datatilsynet.dk; dbi@bilimp.dk; MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk; 
dommerforeningen@gmail.com; di@di.dk; mjensen@fedex.com; claus.brix@fedex.com; 
hoeringer@dommerfm.dk; dtl@dtl.eu; letbyrder@erst.dk; fdl@fdl-vm.dk; post@finansogleasing.dk; 
post@finansforbundet.dk; mail@finansraadet.dk; Finanstilsynet@ftnet.dk; fp@forsikringogpension.dk; 
fmf@fmf.dk; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk; info@ejendomsforeningen.dk; ibis@ibis.dk; itd@itd.dk; info@ifb.dk; 
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kl@kl.dk; kfst@kfst.dk; kontakt@kraka.org; info@lf.dk; info@baeredygtigtlandbrug.dk; fonden@loa-
fonden.dk; Troels Børrild <trb@ms.dk>; ms@ms.dk; formand@parcelhus.dk; skrivpost@post.dk; 
mail@realkreditforeningen.dk; sik@sik.dk; jesper.Kiholm@skat.dk; ssha@domstol.dk; vaf@sanst.dk 
Emne: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 37693) 

 
Til høringsparterne 
  
Vedlagt fremsendes høringsbrev, høringsliste og udkast til bekendtgørelse om ændring af 
momsbekendtgørelsen.  
  
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til vedlagte udkast senest mandag den 
29. maj 2017. 
  
Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk og mlj@skm.dk med angivelse af 
journalnummer 2017-128.  
  
  

Med venlig hilsen 

Marie Louise Jacobs 

Fuldmægtig 

Moms, afgifter og told 

 
Tlf.+45 72373728  

MailMLJ@skm.dk  

 

 
  
Skatteministeriet/Ministry of Taxation 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

DK 1402 - København K 
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Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørel-
sen 
 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget udkastet i hø-

ring. TER har haft et tidligere udkast til bekendtgørelsen i høring, jf. høringssvar 

afgivet fra Erhvervsstyrelsen til Skatteministeriet 9. marts 2017.  

 

Ændringen medfører, at der nu i udkast til ændringsbekendtgørelsen er indsat 

nærmere regler for, hvilke oplysninger fogedretter og autoriserede auktionsle-

dere skal indberette til SKAT.  

 

TER vurderer fortsat, at udkast til ændringsbekendtgørelsen medfører admini-

strative konsekvenser under 4 mio. kr. årligt for erhvervslivet. De bliver derfor 

ikke kvantificeret yderligere.  

 

 

Kontaktperson vedr. ovenstående bemærkninger: 

 

Thomas Tolstrup Jensen 

Tlf. direkte 45 3529 1885 

E-post ThoTol@erst.dk 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Andreas Oscar Arenfeldt 

 

 

Stud.jur., Team Jura 

 

 

 

ERHVERVSSTYRELSEN 

Direktionssekretariatet - Team Jura 

Telefon: 35291090 

Mail: AndAre@erst.dk  

 

 

23. maj 2017  

/AndAre-erst 

  

 

 

ERHVERVSSTYRELSEN 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

 

Tlf 35 29 10 00 

Fax 35 46 60 01 

CVR-nr. 10 15 08 17 

erst@erst.dk 

www.erst.dk 
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Til: Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk)
Cc: Marie Louise Jacobs (MLJ@skm.dk)
Fra: Jens Groot (fdl@fdl-vm.dk)
Titel: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen
Sendt: 19-05-2017 09:40:57
Bilag: Høringsliste.pdf; Høringsbrev.pdf; Udkast til ændring af momsbekendtgørelsen.pdf; Logo.png;

Marie Louise Jacobs
 
Tak for det tilsendte hørings materiale, om ændring af momsbekendtgørelsen.
FDL har på kontoret gennemgået materialet, og ikke fundet grund til indsigelse imod foreslåede ændring.
 
Med venlig hilsen
Jens Groot
 
 
Med venlig hilsen

Kontorleder FDL / Jens Groot
Transitvej 10
7100 Vejle
Tlf. 86 88 05 44
Mobil: 40 57 05 44
fdl@fdl-vm.dk
 
Fra: Marie Louise Jacobs [mailto:MLJ@skm.dk] 
Sendt: 18. maj 2017 18:25
Til: Domstolsstyrelsen <post@domstolsstyrelsen.dk>; sanst@sanst.dk; sanst@sanst.dk; samfund@advokatsamfundet.dk;
abf@abf-rep.dk; ae@ae.dk; bl@bl.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; Mikael.Koch.Jensen@coop.dk; export@dk-
export.dk; mail@dkfisk.dk; info@shipowners.dk; info@danskbyggeri.dk; info@dagligvareleverandorerne.dk; de@de.dk;
hoeringssager@danskerhverv.dk; info@dmogt.dk; info@shipsupply.dk; info@shipbrokers.dk; dts@dts.dk;
mail@danskeadvokater.dk; danskehavne@danskehavne.dk; info@danskemaritime.dk; info@dasp.dk; dt@datatilsynet.dk;
dbi@bilimp.dk; MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk; dommerforeningen@gmail.com; di@di.dk; mjensen@fedex.com;
claus.brix@fedex.com; hoeringer@dommerfm.dk; dtl@dtl.eu; letbyrder@erst.dk; Jens Groot <fdl@fdl-vm.dk>;
post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk; mail@finansraadet.dk; Finanstilsynet@ftnet.dk;
fp@forsikringogpension.dk; fmf@fmf.dk; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk; info@ejendomsforeningen.dk; ibis@ibis.dk; itd@itd.dk;
info@ifb.dk; kl@kl.dk; kfst@kfst.dk; kontakt@kraka.org; info@lf.dk; info@baeredygtigtlandbrug.dk; fonden@loa-
fonden.dk; trb@ms.dk; ms@ms.dk; formand@parcelhus.dk; skrivpost@post.dk; mail@realkreditforeningen.dk;
sik@sik.dk; jesper.Kiholm@skat.dk; ssha@domstol.dk; vaf@sanst.dk
Emne: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 37693)
 
Til høringsparterne
 
Vedlagt fremsendes høringsbrev, høringsliste og udkast til bekendtgørelse om ændring af
momsbekendtgørelsen. 
 
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til vedlagte udkast senest mandag den 29. maj
2017.
 
Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk og mlj@skm.dk med angivelse af journalnummer
2017-128.
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Med venlig hilsen

Marie Louise Jacobs
Fuldmægtig
Moms, afgifter og told
 
Tlf.+45 72373728
MailMLJ@skm.dk

 
Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K
 
Mailskm@skm.dk
Webwww.skm.dk
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Til: Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk), Marie Louise Jacobs (MLJ@skm.dk)
Cc: Ministerbetjening (FT (ministerbetjening@ftnet.dk)
Fra: Finanstilsynet - Ministerbetjening (ministerbetjening@ftnet.dk)
Titel: SV: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen
Sendt: 22-05-2017 16:10:06
Bilag: Høringsliste.pdf; Høringsbrev.pdf; Udkast til ændring af momsbekendtgørelsen.pdf; smime.p7s;

Til Skatteministeriet
Att.: Marie Louise Jacobs
 
Finanstilsynet har ingen bemærkninger til den fremsendte høring om udkast til bekendtgørelse om ændring af
momsbekendtgørelsen. 
 
 

 

 

 

Med venlig hilsen

 
Anton Lau Nielsen
Fuldmægtig, Cand.Jur
Juridisk Kontor 
__________________________________________________

Århusgade 110, 2100 København Ø 
Tlf.: +45 33 55 82 82 / Fax: +45 33 55 82 00 
Direkte tlf.: +45 41 93 35 20  
mailto:aln@ftnet.dk 
www.finanstilsynet.dk 

 
 
Fra: Marie Louise Jacobs [mailto:MLJ@skm.dk] 
Sendt: 18. maj 2017 18:25
Til: Domstolsstyrelsen <post@domstolsstyrelsen.dk>; sanst@sanst.dk; sanst@sanst.dk; samfund@advokatsamfundet.dk;
abf@abf-rep.dk; ae@ae.dk; bl@bl.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; Mikael.Koch.Jensen@coop.dk; export@dk-
export.dk; mail@dkfisk.dk; info@shipowners.dk; info@danskbyggeri.dk; info@dagligvareleverandorerne.dk; de@de.dk;
hoeringssager@danskerhverv.dk; info@dmogt.dk; info@shipsupply.dk; info@shipbrokers.dk; dts@dts.dk;
mail@danskeadvokater.dk; danskehavne@danskehavne.dk; info@danskemaritime.dk; info@dasp.dk; dt@datatilsynet.dk;
dbi@bilimp.dk; MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk; dommerforeningen@gmail.com; di@di.dk; mjensen@fedex.com;
claus.brix@fedex.com; hoeringer@dommerfm.dk; dtl@dtl.eu; letbyrder@erst.dk; fdl@fdl-vm.dk;
post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk; mail@finansraadet.dk; Finanstilsynets officielle postkasse (FT)
<FINANSTILSYNET@FTNET.DK>; fp@forsikringogpension.dk; fmf@fmf.dk; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk;
info@ejendomsforeningen.dk; ibis@ibis.dk; itd@itd.dk; info@ifb.dk; kl@kl.dk; kfst@kfst.dk; kontakt@kraka.org;
info@lf.dk; info@baeredygtigtlandbrug.dk; fonden@loa-fonden.dk; trb@ms.dk; ms@ms.dk; formand@parcelhus.dk;
skrivpost@post.dk; mail@realkreditforeningen.dk; sik@sik.dk; jesper.Kiholm@skat.dk; ssha@domstol.dk; vaf@sanst.dk
Emne: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 37693)
 
Til høringsparterne
 
Vedlagt fremsendes høringsbrev, høringsliste og udkast til bekendtgørelse om ændring af
momsbekendtgørelsen. 
 
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til vedlagte udkast senest mandag den 29. maj
2017.
 
Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk og mlj@skm.dk med angivelse af journalnummer
2017-128.
 

mailto:aln@ftnet.dk
http://www.finanstilsynet.dk/
mailto:MLJ@skm.dk
mailto:post@domstolsstyrelsen.dk
mailto:sanst@sanst.dk
mailto:sanst@sanst.dk
mailto:samfund@advokatsamfundet.dk
mailto:abf@abf-rep.dk
mailto:ae@ae.dk
mailto:bl@bl.dk
mailto:info@cepos.dk
mailto:cevea@cevea.dk
mailto:Mikael.Koch.Jensen@coop.dk
mailto:export@dk-export.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:info@shipowners.dk
mailto:info@danskbyggeri.dk
mailto:info@dagligvareleverandorerne.dk
mailto:de@de.dk
mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk
mailto:info@dmogt.dk
mailto:info@shipsupply.dk
mailto:info@shipbrokers.dk
mailto:dts@dts.dk
mailto:mail@danskeadvokater.dk
mailto:danskehavne@danskehavne.dk
mailto:info@danskemaritime.dk
mailto:info@dasp.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
mailto:dbi@bilimp.dk
mailto:MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk
mailto:dommerforeningen@gmail.com
mailto:di@di.dk
mailto:mjensen@fedex.com
mailto:claus.brix@fedex.com
mailto:hoeringer@dommerfm.dk
mailto:dtl@dtl.eu
mailto:letbyrder@erst.dk
mailto:fdl@fdl-vm.dk
mailto:post@finansogleasing.dk
mailto:post@finansforbundet.dk
mailto:mail@finansraadet.dk
mailto:FINANSTILSYNET@FTNET.DK
mailto:fp@forsikringogpension.dk
mailto:fmf@fmf.dk
mailto:fsr@fsr.dk
mailto:mbl@fsr.dk
mailto:info@ejendomsforeningen.dk
mailto:ibis@ibis.dk
mailto:itd@itd.dk
mailto:info@ifb.dk
mailto:kl@kl.dk
mailto:kfst@kfst.dk
mailto:kontakt@kraka.org
mailto:info@lf.dk
mailto:info@baeredygtigtlandbrug.dk
mailto:fonden@loa-fonden.dk
mailto:trb@ms.dk
mailto:ms@ms.dk
mailto:formand@parcelhus.dk
mailto:skrivpost@post.dk
mailto:mail@realkreditforeningen.dk
mailto:sik@sik.dk
mailto:jesper.Kiholm@skat.dk
mailto:ssha@domstol.dk
mailto:vaf@sanst.dk
mailto:lovgivningogoekonomi@skm.dk
mailto:mlj@skm.dk


 

Med venlig hilsen

Marie Louise Jacobs
Fuldmægtig
Moms, afgifter og told
 
Tlf.+45 72373728
MailMLJ@skm.dk

 
Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
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Skatteministeriet  

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

 

 

30. maj 2017 

Udkast til bekendtgørelse om ændring af 

momsbekendtgørelsen  
 

 

Skatteministeriet har den 18. maj 2017 fremsendt ovennævnte udkast under j.nr. 

2017-128 til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger. 

 

 

FSR har for nærværende ingen bemærkninger til udkastet.   

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bjarne Gimsing    Kasper Bring Truelsen 

Formand for skatteudvalget  Skattekonsulent 



Til: Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk), Marie Louise Jacobs (MLJ@skm.dk)
Fra: Per Schollert Nielsen (PSN@kl.dk)
Titel: SV: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen
Sendt: 24-05-2017 09:42:32

Kære Marie Louise Jacobs
 
KL har ikke bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen.
 
Med venlig hilsen
Per Schollert Nielsen

Chefkonsulent
Økonomisk Sekretariat

 Weidekampsgade 10 
Postboks 3370 
2300 København 

 
 

D 
E 

+45 3370 3385 
PSN@kl.dk  

T 
W 

+45 3370 3370 
kl.dk 

 
 
Fra: Marie Louise Jacobs [mailto:MLJ@skm.dk] 
Sendt: 18. maj 2017 18:25
Til: Domstolsstyrelsen <post@domstolsstyrelsen.dk>; sanst@sanst.dk; sanst@sanst.dk; samfund@advokatsamfundet.dk;
abf@abf-rep.dk; ae@ae.dk; bl@bl.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; Mikael.Koch.Jensen@coop.dk; export@dk-
export.dk; mail@dkfisk.dk; info@shipowners.dk; info@danskbyggeri.dk; info@dagligvareleverandorerne.dk; de@de.dk;
hoeringssager@danskerhverv.dk; info@dmogt.dk; info@shipsupply.dk; info@shipbrokers.dk; dts@dts.dk;
mail@danskeadvokater.dk; danskehavne@danskehavne.dk; info@danskemaritime.dk; info@dasp.dk; dt@datatilsynet.dk;
dbi@bilimp.dk; MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk; dommerforeningen@gmail.com; di@di.dk; mjensen@fedex.com;
claus.brix@fedex.com; hoeringer@dommerfm.dk; dtl@dtl.eu; letbyrder@erst.dk; fdl@fdl-vm.dk;
post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk; mail@finansraadet.dk; Finanstilsynet@ftnet.dk;
fp@forsikringogpension.dk; fmf@fmf.dk; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk; info@ejendomsforeningen.dk; ibis@ibis.dk; itd@itd.dk;
info@ifb.dk; KL <KL@kl.dk>; kfst@kfst.dk; kontakt@kraka.org; info@lf.dk; info@baeredygtigtlandbrug.dk; fonden@loa-
fonden.dk; trb@ms.dk; ms@ms.dk; formand@parcelhus.dk; skrivpost@post.dk; mail@realkreditforeningen.dk;
sik@sik.dk; jesper.Kiholm@skat.dk; ssha@domstol.dk; vaf@sanst.dk
Emne: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 37693)
 
Til høringsparterne
Vedlagt fremsendes høringsbrev, høringsliste og udkast til bekendtgørelse om ændring af
momsbekendtgørelsen.
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til vedlagte udkast senest mandag den 29. maj
2017.
Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk og mlj@skm.dk med angivelse af journalnummer
2017-128.

Med venlig hilsen

Marie Louise Jacobs
Fuldmægtig
Moms, afgifter og told
 
Tlf.+45 72373728
MailMLJ@skm.dk

 
Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K

mailto:PSN@kl.dk
http://www.kl.dk
mailto:lovgivningogoekonomi@skm.dk
mailto:mlj@skm.dk
mailto:MLJ@skm.dk


 
Mailskm@skm.dk
Webwww.skm.dk

mailto:
http://www.skm.dk/


Til: Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk), Marie Louise Jacobs (MLJ@skm.dk)
Cc: Simen Karlsen (sik@kfst.dk)
Fra: Ann Riisgaard (ann@kfst.dk)
Titel: VS: SV: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen
Sendt: 29-05-2017 20:35:17

Marie Louise Jacobs
 
Tak for din mail af 18. maj nedenfor vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om ændring
momsbekendtgørelsen, jf. journalnummer 2017-128.
Det fremsendte materiale giver ikke Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anledning til bemærkninger.
 Med	venlig	hilsen		
Ann	Riisgaard
Fuldmægtig/Head of Section
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ 
Danish Competition and Consumer Authority
Direkte +45 4171 5029 
E-mail ann@kfst.dk
 

Carl	Jacobsens	Vej	352500	ValbyTlf.	+45	4171	5000
 
Vi	arbejder	for	velfungerende	markeder.

 
 
Fra: Marie Louise Jacobs [mailto:MLJ@skm.dk] 
Sendt: 18. maj 2017 18:25
Til: Domstolsstyrelsen; sanst@sanst.dk; sanst@sanst.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; abf@abf-rep.dk;
ae@ae.dk; bl@bl.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; Mikael.Koch.Jensen@coop.dk; export@dk-export.dk;
mail@dkfisk.dk; info@shipowners.dk; info@danskbyggeri.dk; info@dagligvareleverandorerne.dk; de@de.dk;
hoeringssager@danskerhverv.dk; info@dmogt.dk; info@shipsupply.dk; info@shipbrokers.dk; dts@dts.dk;
mail@danskeadvokater.dk; danskehavne@danskehavne.dk; info@danskemaritime.dk; info@dasp.dk;
dt@datatilsynet.dk; dbi@bilimp.dk; MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk; dommerforeningen@gmail.com;
di@di.dk; mjensen@fedex.com; claus.brix@fedex.com; hoeringer@dommerfm.dk; dtl@dtl.eu;
letbyrder@erst.dk; fdl@fdl-vm.dk; post@finansogleasing.dk; post@finansforbundet.dk; mail@finansraadet.dk;
Finanstilsynet@ftnet.dk; fp@forsikringogpension.dk; fmf@fmf.dk; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk;
info@ejendomsforeningen.dk; ibis@ibis.dk; itd@itd.dk; info@ifb.dk; kl@kl.dk; 1 - KFST Officiel
hovedpostkasse; kontakt@kraka.org; info@lf.dk; info@baeredygtigtlandbrug.dk; fonden@loa-fonden.dk;
trb@ms.dk; ms@ms.dk; formand@parcelhus.dk; skrivpost@post.dk; mail@realkreditforeningen.dk;
Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK); jesper.Kiholm@skat.dk; ssha@domstol.dk; vaf@sanst.dk
Emne: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 37693)
 
Til høringsparterne
 
Vedlagt fremsendes høringsbrev, høringsliste og udkast til af bekendtgørelse om ændring
momsbekendtgørelsen. 
 
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til vedlagte udkast senest mandag den
29. maj 2017.
 
Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk og mlj@skm.dk med angivelse af
journalnummer 2017-128.
 
 

Med venlig hilsen
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Marie Louise Jacobs
Fuldmægtig
Moms, afgifter og told
 
Tlf.+45 72373728
MailMLJ@skm.dk

 
Skatteministeriet/Ministry of Taxation
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 - København K
 
Mailskm@skm.dk
Webwww.skm.dk
 

mailto:MLJ@skm.dk
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Til: Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk), Marie Louise Jacobs (MLJ@skm.dk)
Fra: 3 - SIK Høringer (SIK) (horinger-sik@sik.dk)
Titel: VS: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen
Sendt: 22-05-2017 10:36:11
Bilag: Logo.png; Høringsliste.pdf; Høringsbrev.pdf; Udkast til ændring af momsbekendtgørelsen.pdf;

Sikkerhedsstyrelsen har ingen bemærkninger.
 
Med venlig hilsen
 
 

 
Sebastian Marcus Andersen
Fuldmægtig
 
Direkte: +45 33 73 20 87
Mobil: +45 25 10 39 87
E-mail: sma@sik.dk
 
Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Tlf.: 33 73 20 00
www.sik.dk
 
Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig og alene tiltænkt modtageren. Såfremt De ikke er rette modtager, vil adgang til e-mailen være
ubeføjet, og enhver udnyttelse eller videregivelse af e-mailens indhold være uretmæssig og potentielt i strid med lovgivningen. Såfremt De ikke er
rette modtager, bedes De venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.
 

   
 
 
 
 
Fra: Marie Louise Jacobs [mailto:MLJ@skm.dk] 
Sendt: 18. maj 2017 18:25
Til: Domstolsstyrelsen; sanst@sanst.dk; sanst@sanst.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; abf@abf-rep.dk; ae@ae.dk;
bl@bl.dk; info@cepos.dk; cevea@cevea.dk; Mikael.Koch.Jensen@coop.dk; export@dk-export.dk; mail@dkfisk.dk;
info@shipowners.dk; info@danskbyggeri.dk; info@dagligvareleverandorerne.dk; de@de.dk;
hoeringssager@danskerhverv.dk; info@dmogt.dk; info@shipsupply.dk; info@shipbrokers.dk; dts@dts.dk;
mail@danskeadvokater.dk; danskehavne@danskehavne.dk; info@danskemaritime.dk; info@dasp.dk; dt@datatilsynet.dk;
dbi@bilimp.dk; MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk; dommerforeningen@gmail.com; di@di.dk; mjensen@fedex.com;
claus.brix@fedex.com; hoeringer@dommerfm.dk; dtl@dtl.eu; letbyrder@erst.dk; fdl@fdl-vm.dk; post@finansogleasing.dk;
post@finansforbundet.dk; mail@finansraadet.dk; Finanstilsynet@ftnet.dk; fp@forsikringogpension.dk; fmf@fmf.dk;
fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk; info@ejendomsforeningen.dk; ibis@ibis.dk; itd@itd.dk; info@ifb.dk; kl@kl.dk; 1 - KFST Officiel
hovedpostkasse; kontakt@kraka.org; info@lf.dk; info@baeredygtigtlandbrug.dk; fonden@loa-fonden.dk; trb@ms.dk;
ms@ms.dk; formand@parcelhus.dk; skrivpost@post.dk; mail@realkreditforeningen.dk; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse
(SIK); jesper.Kiholm@skat.dk; ssha@domstol.dk; vaf@sanst.dk
Emne: Høring - udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen (SKM: 37693)
 
Til høringsparterne
 
Vedlagt fremsendes høringsbrev, høringsliste og udkast til bekendtgørelse om ændring af
momsbekendtgørelsen. 
 
Skatteministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger til vedlagte udkast senest mandag den 29. maj
2017.
 
Høringssvar bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk og mlj@skm.dk med angivelse af journalnummer
2017-128.
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Med venlig hilsen

Marie Louise Jacobs
Fuldmægtig
Moms, afgifter og told
 
Tlf.+45 72373728
MailMLJ@skm.dk
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Til Skatteministeriet
 
 
 
Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen, j.nr. 2017-128
 
SRF Skattefaglig Forening takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi ikke har bemærkninger
til det modtagne forslag.
 
Med venlig hilsen
 
Jesper Kiholm
Specialkonsulent
Skatterevisor / Master i skat
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