
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 

Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar fra FSR 

– danske revisorer vedrørende forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. 

og momsloven (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.) Høringssvaret 

fra FSR – danske revisorer er ved en fejl ikke blevet indarbejdet i det allerede oversendte 

høringsskema.  

 

 

Karsten Lauritzen 

/ Jeanette Rose Hansen 

  

5. april 2019 
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Organisation  Bemærkninger  Kommentarer 

FSR – danske revisorer 

(FSR) 

 

FSR mener, at ville være hensigts-

mæssigt, hvis avisdefinitionen blev 

mere tydelig, så der blev sikret en 

mere ensartet behandling af reelt 

ensartede medier.  

 

Hertil tilføjer FSR, at Danmark er 

det eneste EU-land, der sondrer 

mellem, om en avis indeholder ny-

hedsstof. FSR mener, at det ville 

have været relevant, hvis Skattemi-

nisteriet havde vurderet, om defi-

nitionen var blevet for snæver i 

forhold til EU-reglerne og samfun-

dets udvikling.  

 

Kriterierne for, hvornår der fore-

ligger en avis, er nærmere beskre-

vet i lovforslagets specielle be-

mærkninger. 

 

 

Idet den danske nulmoms er en så-

kaldt stand-still bestemmelse, er 

det desværre ikke muligt at udvide 

avisbegrebet i momsloven. En 

stand-still bestemmelse forudsæt-

ter netop, at en bestemt retstil-

stand opretholdes. I modsat fald 

bortfalder stand-still bestemmel-

sen. Det er derfor heller ikke mu-

ligt at ændre definitionen på bag-

grund af, hvordan andre lande de-

finerer en avis. Af denne grund vi-

dereføres de tre hovedkriterier for, 

hvornår der foreligger en avis. 

 

 

FSR undrer sig over, at lovforsla-

get sendes i høring inden konkur-

renceundersøgelsen er gennem-

ført.  

 

 

 

Regeringen og DF ønsker at lige-

stille trykte og elektroniske aviser 

og er blevet enige om at fremrykke 

ikrafttrædelsestidspunktet for udvi-

delsen af nulmomsen fra 1. januar 

2020 til 1. juli 2019. Når resultatet 

af konkurrenceundersøgelsen fore-

ligger, kan der tages stilling til, om 

dette giver anledning til yderligere 

tiltag.  

 


