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Momsbekendtgørelsen - ændring vedrørende forsikringssel-
skabernes mulighed for at bruge reglerne om brugtmoms - 

Supplerende bemærkninger 

Forsikring & Pension afgav den 9. april bemærkninger til Skatteministeriets hø-

ringsbrev med tilhørende forslag til ændring af momsbekendtgørelsen, især ved-

rørende skadesforsikringsselskabernes mulighed for at bruge brugtmomsreglerne 

ved salg af overtagne varer. 

 

Vi har efterfølgende forstået på Skatteministeriet, at bekendtgørelsen fortsat for-

ventes offentliggjort med ikrafttrædelse 15. april, således som det i øvrigt var 

anført i høringsudkastet. 

 

Som vi har anført i vores bemærkninger af 9. april, vil forsikringsselskaberne 

skulle tilpasse administrative systemer til brug af ordningen. Det vil i øvrigt lige-

ledes gælde virksomheder, der formidler salget af totalskadede biler mv. til auto-

genbrugsbranchen. 

 

Det er derfor meget vigtigt, at der ikke skabes en forventning til, at forsikrings-

selskaberne vil kunne tage brugtmomsordningen i anvendelse fra ”dag 1” – for-

stået som den 15. april. 

 

Den forhåbentlig hurtige og brede anvendelse af ordningen bygger på nogle for-

udsætninger, som vi allerede delvis har været inde på i vores bemærkninger af 9. 

april, og her supplerer, nemlig: 

 

Afhængig af indholdet i den endelige bekendtgørelse vil der kunne være behov for 

yderligere dialog med Skatteministeriet, herunder også Skattestyrelsen, om de-

taljer i forbindelse med anvendelse af ordningen. I den forbindelse ser vi i første 

omgang frem til at modtage Skatteministeriets begrundelser for de ændringer af 

bekendtgørelsesudkastet, som høringen har givet anledning til, og vedrørende 

forslag fra høringsparterne, som ikke er blevet fulgt (gerne som høringsskema). 

 

Derefter kan vi orientere skadesforsikringsselskaberne så hurtigt og præcist som 

muligt for indeværende om brugtmomsordningens praktiske anvendelse og om 

hvilke administrative tilpasninger, som kræves i den forbindelse, således at ord-

ningen kan blive taget i anvendelse så hurtigt som muligt – til gavn for autogen-

brugerne. 
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Side 2 

 

Denne orientering vil selskaberne kunne lægge til grund, indtil Skattestyrelsen 

har udstedt guidance i form af et styresignal eller et afsnit i Juridisk Vejledning.  

 

Den fremtidige bredest mulige anvendelse af ordningen kan, som vi omtaler i 

vores bemærkninger af 9. april, blandt andet sikres ved, at selskaberne får adgang 

til visse oplysninger i DMR. Det er et forhold, som vi i Forsikring & Pension ikke 

selv er herre over, hvorfor vi tillader os at gentage det her. 

Med venlig hilsen 

Torsten Schiøler 

 


