
 

 

  

 Til høringsparter, jf. vedlagte høringsliste 

  

 

Kort høring af forslag for EU-Kommissionen på momsområdet 
 

Kommissionen har den 12. april 2021 fremsat vedlagte forslag om, at Kommissionen og 

EU-agenturer mv. momsfrit kan importere varer og få leveringer af visse varer og ydelser 

momsfrit, når indkøbene foretages på baggrund af et EU-mandat og varerne og ydelserne 

hovedsageligt doneres til brug i medlemslande i offentlighedens interesse. Hensigten med 

forslaget er optimere EU-tiltag ved at fjerne købsmomsen, der ellers på grund af Kom-

missionens manglende momsfradragsret, vil være en omkostning. Forslaget er bredt og 

uden tidsbegrænsning, idet Kommissionen på baggrund af erfaringer under Covid-19 

pandemien anser det for væsentligt, at der skan ageres hurtigt, selv om det er umuligt at 

forudse, hvornår der opstår nyt behov og hvad dette behov vil bestå i.  

 

Endvidere foreslås det, at der udarbejdes et elektronisk fritagelsescertifikat som afløsning 

for det nuværende papirbaserede certifikat, der anvendes ved momsfritagelse til internati-

onale organisationers indkøb af varer til eget officiel brug. 

 

Kommissionen foreslår, at medlemslandene skal gennemføre momsfritagelsen i national 

ret senest den 30. april 2021, og der skal være tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2021. 

Skatteministeriet anser dog fristen for gennemførelse i national ret for urealistisk. 

 

Forslaget er endnu ikke modtaget i dansk version, men da det forventes hastebehandlet i 

EU-regi foretages høringen på baggrund af vedlagte engelske version og med kort hø-

ringsfrist. Ud over forslaget er vedlagt en præsentation af forslaget udarbejdet af Kom-

missionen. 

  

Høringssvar bedes senest den 29. april 2021 sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk un-

der henvisning til j.nr. 2021 – 3433 med kopi til llj@skm.dk. 
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