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MOMSPLIGTIGE VEDERLAG

• Moms af kontrolgebyrer og andre vederlag belyst gennem EU-Domstolens praksis

• Retsgrundlaget

• Momslovens/momssystemets objektive anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner. Momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.: 

”Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.” Normalt opstår tvivlsspørgsmål i relation til 

ydelser. 

• Momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra a og c: ”levering af varer/ydelser, som mod vederlag foretages på en 

medlemsstats område af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab”

• Sjældent vanskeligt at fastslå, om der foreligger en levering af en vare mod vederlag. Samme principper gælder, dog ingen 

dom, der direkte fastslår dette (måske indirekte sag C-665/16, Gmina Wroclaw, om eksprop. af fast ejendom, pr. 43-44)

• Domstolens praksis om begrebet ”mod vederlag”.

• En central del af momssystemet, som EU-Domstolen dog først behandlede første gang i 1994 (Tolsma). Dog sag C-222/81, 

BAZ Bausystem om moms af ”forhalingsrenter” (morarenter). Ingen modydelse for renterne.

• Sag C-16/93, Tolsma. Hollandsk gademusikant med gadeorgel. Blev af de hollandske skattemyndigheder opkrævet moms af 

beløb, som forbipasserende lagde i hans rasle- bøsse.

• Domstolen: Ikke moms, når en tjenesteydelse leveres uden vederlag.
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MOMSPLIGTIGE VEDERLAG

beskatningsgrundlaget for en tjenesteydelse udgøres af alt, hvad der modtages som modydelse for tjenesteydelsen (…) skal være en

direkte sammenhæng mellem den udførte tjenesteydelse og den modtagne modværdi”, sag C-154/80, Coöperatieve

Aardappelenbewaarplaats (”kartoffellagerdommen”). 

Intet vederlag fra kartoffelavlerne for oplagring af deres kartofler. En (påstået) nedgang i værdien af avlernes andele i 

foreningen som følge af den manglende betaling af (svarende til den mgl. betaling) var ikke noget vederlag. Der skal være en 

faktisk modværdi. Faktum i den første ledende sag kan ofte være bestemmende for Domstolens abstrakte fortolkning.

• Tolsma, præmis 13: 

• En tjenesteydelse udføres kun ”mod vederlag”, som omhandlet i sjette direktivs artikel 2, nr. 1, såfremt der mellem 

tjenesteyderen og modtageren består et retsforhold, der vedrører en gensidig udveksling af ydelser, idet det af 

tjenesteyderen modtagne vederlag udgør den faktiske modværdi af den ydelse, som leveres til modtageren. 

• Domstolen: Ingen af disse betingelser opfyldt. Ingen aftale og ingen nødvendig sammenhæng mellem den musikalske ydelse 

og betalingerne. De forbipasserende havde ikke bedt om at høre musik. Betalingerne kunne være af ren medlidenhed.

• Krav om et retsforhold mellem leverandør og aftager. Normalt ikke vanskeligt at fastslå, om der er et retsforhold. I Tolsma var 

der ikke noget retsforhold. Tvivlen knytter sig typisk til den anden betingelse ”der vedrører en gensidig udveksling af ydelser”.
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MOMSPLIGTIGE VEDERLAG

• Der skal være tale om et vederlag for en vare eller ydelse: 

• Domstolen: ”det er alene leveringer af varer og tjenesteydelser, der er momspligtige, og ikke de betalinger, der foretages som 

vederlag herfor”, jf. sag C-520/10, Lebara, præmis 26, sag C-419/02, BUPA Hospitals, præmis 50, og sag C-108/99, Cantor

Fitzgerald, præmis 17. 

• En momspligtig ydelse kan bestå i, at en aftager har ret til mod betaling at nyde godt af, at visse muligheder/faciliteter mv stilles til 

rådighed for aftageren, jf. sag C-174/00, Kennemer Golf, præmis 40:

”Hvad angår den sag, som verserer for den forelæggende ret, ændrer den omstændighed, således som Kommissionen har anført, at 

det årlige bidrag udgør et fast beløb og således ikke har sammenhæng med hver personlig anvendelse af golfbanen, ikke det forhold, at 

der sker gensidig udveksling af ydelser mellem medlemmerne af en sportsforening som den i hovedsagen, og denne forening. De 

ydelser, som foreningen leverer, består nemlig i at stille sportskomplekset såvel som de fordele, der er forbundet hermed, til permanent 

rådighed for medlemmerne og ikke i lejlighedsvis at levere ydelser på medlemmernes anmodning. Der eksisterer således en direkte 

sammenhæng mellem de årlige bidrag, som medlemmerne betaler til en sportsforening som den i hovedsagen, og de ydelser, som 

denne leverer.”

• Golfklubbens medlemmer betalte for muligheden for at benytte anlægget.

• En lignende retsanvendelse fulgte Domstolen senere i de forenede sager C-250/14 og C-289/14, Air France-KLM om moms af ”no 

show”-gebyrer.
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SOCIETE THERMALE

• C-277/05, Société thermale. Moms af annullationsgebyr opkrævet af hotelvært, når gæsten annullerede reservationen.

• Domstolen (præmis 19):

”Det følger af Domstolens praksis, at det første alternativ, der foreslås i det præjudicielle spørgsmål, kun kan tiltrædes, så fremt der 

består en direkte sammenhæng mellem tjenesteydelsen og den modtagne modværdi, idet de betalte beløb udgør den faktiske 

modværdi af en individualiseret ydelse, som leveres inden for rammerne af et retsforhold, som vedrører en gensidig udveksling af 

ydelser.”

Præmis 32:

”Mens et depositum i tilfælde af normal afvikling af aftalen bliver fratrukket prisen for de ydelser, der leveres af bestyreren af en 

hotelvirksomhed, og således er momspligtige, er den i hovedsagen omhandlede tilbageholdelse af depositummet derimod en følge af 

kundens udnyttelse af muligheden for annullation og tjener til at godtgøre bestyreren af en hotelvirksomhed for annullationen. En sådan 

godtgørelse er ikke vederlaget for en ydelse og er ikke en del af beskatningsgrundlaget for moms (jf. i denne retning for så vidt angår 

morarenter dom (...) BAZ Bausystem (...)”.

Kunden møder ikke op og gør dermed ikke brug af hotellets ydelser (ingen ”normal afvikling af aftalen”). Kunden får ikke noget 

til gengæld for gebyret. 
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AIR FRANCE-KLM

• C-250/14 og C-289/14, Air France-KLM:

• Air France-KLM mente, at retsanvendelsen i Société thermale-sagen kunne overføres på flykunders no show, hvor kunden jo 

ikke møder op og gør brug af flyselskabets ydelse. Dette var Domstolen ikke enig i. Præmis 27-28:

”I denne henseende har Domstolen fastslået, at de ydelser, som skal udføres for at opfylde forpligtelserne i en aftale om luftbefordring

af personer, er passagerernes indtjekning og ombordstigning, modtagelsen af disse om bord på flyet på det afgangssted, der er fastsat

i den omhandlede befordringsaftale, flyets afgang på det planlagte afgangstidspunkt, transport af passagererne og deres bagage fra

afgangs- til ankomststedet, forplejning af passagererne under flyrejsen og endelig passagerernes udstigning under sikre forhold på det i

henhold til aftalen fastsatte ankomststed og ankomsttidspunkt (...)

Leveringen af disse ydelser er imidlertid kun mulig, såfremt luftfartsselskabets passager møder op på den fastsatte dato og det

fastsatte boardingsted, idet det nævnte selskab forbeholder passageren retten til at nyde godt heraf indtil boardingtidspunktet under de

omstændigheder, der er præciseret i den transportaftale, som blev indgået i forbindelse med billetkøbet.

Modværdien af den pris, der er blevet betalt i forbindelse med billetkøbet, udgøres derfor af passagerens heraf udledte ret til at nyde godt af

opfyldelsen af forpligtelserne i transportaftalen, uanset om passageren gør brug af denne ret, idet luftfartsselskabet gennemfører

tjenesteydelsen, når den gør passageren i stand til at nyde godt af disse ydelser.”
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DFDS

• Hvad er forskellen mellem hotelsagen og flysagen? I ingen af tilfældene møder kunden op og gør brug af tjenesteyderens 

ydelser. I flysagen betaler kunden for at nyde godt af sin ret til flyselskabets ydelser helt frem til boardingtidspunktet. I

hotelsagen nyder kunden ikke glæde af værelset og morgenmadsrestauranten på hotellet frem til den aflyste check -in.

• Udvikling i Domstolens praksis om fortolkningen af begrebet ”mod vederlag”. Først et ”sidespring”:

• Sag C-260/95, DFDS om 6. momsdirektivs artikel 26 (momssystemdirektivets artikel 306-310). Særordning for 

rejsebureauer. Rejsebureauvirksomhed momspligtig i Storbritannien, men (dengang) momsfritaget i Danmark. Agentaftale 

mellem DFDS A/S og engelsk datterselskab om datterselskabets salg af pakkerejser i UK og Irland for moderselskabet. Var 

ydelserne leveret fra Danmark og dermed momsfritagne eller fra UK og dermed momspligtige?

• Domstolen (præmis 32):

”I denne forbindelse bemærkes, at således som generaladvokaten har fremhævet i punkt 32, 33 og 34 i forslaget til 

afgørelse, er det et grundlæggende kriterium ved anvendelsen af det fælles momssystem, at der tages hensyn til den 

økonomiske virkelighed. Den alternative løsning ved fastlæggelsen af beskatningsstedet for rejsebureauers tjenesteydelser, 

nemlig det faste kontor, hvorfra tjenesteydelserne præsteres, har netop til formål at tage hensyn til en mulig spredning af 

bureauernes aktiviteter til forskellige steder i Fællesskabet.(...).”
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NEWEY

• Sag C-653/11, Newey. Om momspligt af formidlingsydelser og reklameydelser i et arrangement mellem Newey og hans 

selskab på Jersey. Hvem havde leveret hhv. modtaget ydelserne?

• Domstolen (præmis 42-43 i Newey):

”Hvad nærmere bestemt angår værdien af kontraktvilkår i forbindelse med kvalificeringen af en afgiftspligtig transaktion skal 

der henvises til Domstolens praksis, hvorefter det er et grundlæggende kriterium ved anvendelsen af det fælles 

momssystem, at der tages hensyn til den økonomiske og forretningsmæssige virkelighed (...) [præmis 39 i sag C-53/09 –

55/09, Loyalty Management: ”Det bemærkes endvidere, at det er et grundlæggende kriterium ved anvendelsen af det fælles 

momssystem, at der tages hensyn til den økonomiske virkelighed (jf. dels hvad angår begrebet hjemsted for økonomisk virksomhed 

på momsområdet, sag C-260/95, DFDS, sag C-73/06, Planzer Luxembourg, dels hvad angår fastlæggelsen af modtageren af en 

levering af goder analogt sag C-185/01, Auto Lease Holland) om levering af brændstof til leasingkunder]

• Da den kontraktmæssige situation almindeligvis afspejler den økonomiske og forretningsmæssige virkelighed ved 

transaktionerne og for at opfylde retssikkerhedskravene, udgør de relevante kontraktvilkår et element, der skal tages i 

betragtning, når det drejer sig om at identificere leverandøren og modtageren i forbindelse med en ”levering af 

tjenesteydelser” i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i sjette direktivs artikel 2, nr. 1), og artikel 6, stk. 1.”

• I Newey anvendte Domstolen kriteriet om den økonomiske og forretningsmæssige virkelighed til at identificere leverandør og 

aftager i en given transaktion. NB: Der er ikke tale om synspunktet - misbrug eller omgåelse af momssystemet.
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MEO

• Domstolen anvendte første gang kriteriet om den økonomiske og forretningsmæssige virkelighed i en sag om ”mod 

vederlag”-betingelsen i sag C-295/16, MEO om moms af betalinger ved førtidig opsigelse af mobilabonnementer mv. 

• Var der tale om erstatning for tab eller vederlag?

• GA Kokott: Sagen ”ligger midt mellem” Société thermale og KLM-Air France. Hælder til vederlag ud fra den økonomiske 

virkelighed, jf. Newey.

• Domstolen fulgte Kokott (præmis 43-45:):

• ”Hvad nærmere bestemt angår værdien af kontraktvilkår i forbindelse med kvalificeringen af en afgiftspligtig transaktion skal der

henvises til, at hensynet til den økonomiske og forretningsmæssige virkelighed er et grundlæggende kriterium ved anvendelsen af 

det fælles momssystem (jf. i denne retning dom af 20.6.2013, Newey. (...)

I det omfang, MEO i henhold til de i hovedsagen omhandlede kontrakter har ret til betaling af det samme beløb i tilfælde af 

manglende overholdelse af minimumsperioden for aftalen, (...) ændrer kundens førtidige ophævelse aftalen eller førtidig ophæv else 

af en grund, der kan tilregnes kunden, ikke den økonomiske virkelighed i forholdet mellem MEO og selskabets kunde.
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MEO

Under disse omstændigheder skal det fastslås, at den modværdi, kunden har betalt til MEO, udgøres af kundens ret til at drage fordel

af denne aktørs opfyldelse af de forpligtelser, der følger af aftalen om levering af tjenesteydelser, selv om kunden ikke ønsker at eller

ikke kan gøre brug af denne ret af en årsag, der kan tilregnes denne. I det foreliggende tilfælde gør MEO det nemlig muligt for kunden

at drage fordel af denne tjenesteydelse som omhandlet i den retspraksis, der er henvist til i denne doms præmis 40, og ophøret af

leveringen af den nævnte tjenesteydelse kan ikke tilregnes MEO.”

Dvs. samme retsanvendelse som i Air France-KLM.
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BUDIMEX

• Samme retsanvendelse i sag C-224/18, Budimex. Momspligtige bygge- og monteringsarbejder. Spørgsmål om tidspunktet 

for afgiftspligtens indtræden efter momssystemdirektivets artikel 66.

• Domstolen (præmis 29):

”Det kan derfor ikke udelukkes, at en levering i betragtning af kontraktbestemmelser, der afspejler den økonomiske og 

forretningsmæssige virkelighed inden for det område, hvor leveringen udføres, først kan anses for at have fundet sted på et tidspunkt 

efter den faktiske afslutning af leveringen som følge af opfyldelsen af visse vilkår, der er uløseligt forbundet med levering en og 

afgørende for at sikre fuldstændigheden heraf.”

• En tilføjelse om ”inden for det område, hvor leveringen udføres”. Altså lægger Domstolen lidt til i vores forståelse og

anvendelse af kriteriet. Hvilket erhvervsområde/forretningsmæssigt område er der tale om? I Budimex var det sædvanligt

inden for byggebranchen, at betaling først skulle ske, når bygherren havde godkendt arbejdet.
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APCOA PARKING

• U.2020.1472 H.K. (Højesterets beslutning om præjudiciel forelæggelse efter hovedforhandlingen):

• ”Da en afklaring af spørgsmålet er af afgørende betydning for den aktuelle sags udfald, og da den foreliggende tvivl vedrører 

fortolkningen af en unionsretlig regel, finder Højesteret det nødvendigt at anmode EU-Domstolen om at besvare nedenstående 

spørgsmål.”

• U.2022.2461 H (dom)

• Sag C-90/20, Apcoa Parking Danmark

• Moms af kontrolgebyrer. Tidligere dom U.1996.883 H:

”Uanset at den forhøjede parkeringsafgift er fastsat som en standardtakst af betydelig størrelse i forhold til den sædvanlige

parkeringsafgift begrundet i sagsøgerens ønske om at undgå parkering i strid med forskrifterne, findes den forhøjede afgift, der

opkræves med hjemmel i et aftalelignende forhold, at måtte anses som vederlag for en ydelse omfattet af merværdiafgiftslovens §4, 

stk. 1,(...)”

• Apcoa: Bod for overtrædelse af parkeringsvilkår (Sociéte thermale). Bilisten opnår ingen ”ret” til parkering. Ingen direkte 

sammenhæng mellem kontrolgebyret og en individualiseret modydelse. Ingen sammenhæng mellem værdien af 

parkeringsydelsen og gebyrets størrelse. Opkræves af præventive grunde for at undgå parkering i strid med forskrifterne.
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APCOA PARKING

• Domstolen:

• Der foreligger et retsforhold mellem parkeringsselskab og bilist ved parkeringen (præmis 28-29):

”I den foreliggende sag skal det bemærkes, at parkering i en opmærket parkeringsbås beliggende i et af de parkeringsanlæg, 

som Apcoa varetager driften af, skaber et retsforhold mellem dette selskab – som leverandør af tjenesteydelser og forvalter af 

det pågældende parkeringsanlæg – og den bilist, der har gjort brug af denne parkeringsbås.

(...) at parterne inden for rammerne af dette retsforhold har rettigheder og påtager sig forpligtelser i henhold til de almin delige 

vilkår for brug af de pågældende parkeringsanlæg, herunder navnlig Apcoas tilrådighedsstillelse af en parkeringsplads og den 

pågældende bilists forpligtelse til, ud over parkeringsafgifter, i givet fald ved overtrædelse af de almindelige vilkår at betale 

beløbet svarende til kontrolgebyret for den ikke-forskriftsmæssige parkering, som er angivet på de skilte.(...)”

Hvad i denne henseende for det første angår betingelsen om, at der skal foreligge en gensidig udveksling af ydelser som 

omhandlet i den retspraksis, der er henvist til i nærværende doms præmis 27, synes denne betingelse derfor at være opfyldt. 

Betalingen af parkeringsafgifter og i givet fald af beløbet svarende til kontrolgebyret for den ikke -forskriftsmæssige parkering, 

udgør således modydelsen for tilrådighedsstillelsen af en parkeringsplads.”
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APCOA PARKING

• Vedrørende betingelsen om det modtagne vederlag som en faktisk modværdi for den leverede ydelse (præmis 31-33):

”(...) den bilist, som betaler disse kontrolgebyrer, har benyttet en parkeringsplads eller et parkeringsområde, og at størrelsen 

af de nævnte kontrolgebyrer afhænger af, om de vilkår, som den pågældende bilist accepterer, er overholdt.

Det samlede beløb, som bilisterne har forpligtet sig til at betale som modydelse for den parkeringsydelse, som Apcoa leverer, 

herunder i givet fald kontrolgebyret for den ikke-forskriftsmæssige parkering, udgør derfor de betingelser, hvorunder disse 

bilister faktisk benytter en parkeringsplads, også selv om de har valgt at gøre overdreven brug heraf ved at overskride den 

tilladte parkeringstid, ved ikke korrekt at kunne bevise deres ret til parkering, ved at parkere på en reserveret plads, uden for 

en afmærket bås eller til tydelig gene for trafikken i strid med de almindelige vilkår for brug af de pågældende 

parkeringsanlæg.

Følgelig synes disse kontrolgebyrer at kunne have en direkte sammenhæng med parkeringsydelsen, og de kan dermed 

betragtes som en integreret del af det samlede beløb, som disse bilister har forpligtet sig til at betale til Apcoa ved at træffe 

beslutning om at parkere deres køretøj i et af de parkeringsanlæg, som dette selskab varetager driften af.”
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APCOA PARKING

• Om den økonomiske og forretningsmæssige virkelighed (præmis 34-38):

”Endvidere svarer beløbet af de nævnte kontrolgebyrer til dækning af en del af de omkostninger, der er forbundet med leveringen af de 

tjenesteydelser, som Apcoa har leveret til dem. Som generaladvokaten har anført i punkt 61 i forslaget til afgørelse, tager dette beløb 

nødvendigvis hensyn til de højere driftsomkostninger i forbindelse med parkeringsanlæggene, der skyldes en parkering, som ikke 

opfylder de normale betingelser for benyttelse af den udbudte tjenesteydelse. Denne modydelse skal ligeledes sikre Apcoa et 

kontraktligt fastsat vederlag for den ydelse, der er leveret under forhold, der kan tilskrives brugeren, og som ikke kan ændre den 

økonomiske og kommercielle virkelighed af forholdet mellem dem.

Denne betragtning understøttes af de præciseringer, som Apcoa som svar på de skriftlige spørgsmål, som Domstolen som led i 

nærværende sag har tilsendt dette selskab, er fremkommet med, hvorved selskabet i det væsentlige bekræftede, at det af disse 

kontrolgebyrer opnåede indtægter af varig karakter. Det fremgår i denne henseende af de sagsakter, som Domstolen råder over, at 

selskabets indtægter i skatte- og afgiftsårene 2008 og 2009 fra de nævnte kontrolgebyrer udgjorde næsten 35% af dets omsætning, 

nemlig 10,4 mio. EUR i 2008 og 11 mio. EUR i 2009.
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APCOA PARKING

I sine svar på Domstolens skriftlige spørgsmål har Apcoa endvidere i det væsentlige anført, at såfremt den pågældende bilist ved

udløbet af parkeringstiden, for hvilken vedkommende har betalt parkeringsafgifter, ikke fjerner sit køretøj, forbliver det parkeret, idet der,

i givet fald flere gange, opkræves kontrolgebyrer for den ikke-forskriftsmæssige parkering, og dette indtil denne bilist afhenter køretøjet.

Sådanne forhold kan godtgøre, at der foreligger en direkte sammenhæng mellem den leverede ydelse og de kontrolgebyrer, som

opkræves af Apcoa som omhandlet i den retspraksis, der er henvist til i nærværende doms præmis 27.

Denne konklusion understøttes nemlig af den økonomiske og forretningsmæssige virkelighed af den pågældende transaktion, med

forbehold af den forelæggende rets efterprøvelse. Hvad angår værdien af kontraktvilkår i forbindelse med en afgiftspligtig transaktion,

udgør hensynet til denne virkelighed et grundlæggende kriterium ved anvendelsen af det fælles momssystem (jf. i denne retning dom af

22.11.2018, MEO”.

• Domstolen inddrager her – indirekte – kriteriet for, hvornår der foreligger økonomisk virksomhed, jf. direktivets artikel 9, stk. 

1, andet afsnit, dvs. en aktivitet, der udøves med henblik på henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. I det 

første af Domstolens spørgsmål til skr. besvarelse til Apoca efter afgivelsen af de skr. indlæg bad Domstolen Apcoa ”i lyset af 

Irlands skriftlige indlæg [om] at angive, i hvilket omfang de beløb, som virksomheden opkræver i form af kontrolgebyrer, kan anses for 

at udgøre indtægter af en vis varig karakter som omhandlet i artikel 9, stk. 1 , i [momssystemdirektivet]”. Den danske regering og 

SKM havde sagt det samme som den irske regering om, at selskabet udøver økonomisk virksomhed efter artikel 9, stk. 1.
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APCOA PARKING

• Kriteriet om den økonomiske og forretningsmæssige virkelighed indgår ved altså vurderingen af, om der foreligger en direkte

sammenhæng mellem ydelse og vederlag.

• Domstolen tiltrådte ikke Apcoas synspunkter om bod og om ingen økonomisk sammenhæng mellem kontrolgebyr og

modydelse (præmis 43-46):

”Det må endvidere konstateres, at i den sag, der gav anledning til dom af 18. juli 2007, Société thermale d’Eugénie-les-Bains, var

den pågældende tjenesteydelse ikke blevet leveret. I hovedsagen har levering af ydelsen bestående i tilrådighedsstillelse af en

parkeringsplads imidlertid fundet sted.

Den argumentation, som Apcoa har fremført, hvorefter dels det beløb, som selskabet fakturerer i kontrolgebyrer for ikke-

forskriftsmæssig parkering, er fastsat på forhånd og uden konkret økonomisk sammenhæng med værdien af den parkeringsydelse,

der leveres, dels dette beløb i dansk ret udgør en bod, kan heller ikke være til hinder for konklusionen i nærværende doms præmis

37.
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APCOA PARKING

Hvad for det første angår Apcoas argument om, at det nævnte beløb er fastsat på forhånd og uden konkret økonomisk sammenhæng

med værdien af den parkeringsydelse, der leveres, bemærkes, at ifølge fast retspraksis er modydelsens størrelse uden betydning,

henset til kvalificeringen af en transaktion som en transaktion, der foretages mod vederlag som omhandlet i momsdirektivets artikel 2,

stk. 1, litra c), herunder om den er lig med, større eller mindre end de omkostninger, som den momspligtige person har afholdt i

forbindelse med leveringen af ydelsen. En sådan omstændighed kan således ikke i sig selv påvirke den direkte sammenhæng mellem

de ydelser, der er leveret, og den modydelse, som er modtaget (dom San Domenico Vetraria, C-94/19)” [Domstolen tiltrådte altså

ikke Apcoas argument om, at det var meget ”dyrt” at parkere for længe, og at ingen økonomisk sammenhæng mellem kontrolgebyret

og modydelsen. I SDV-sagen var vederlaget symbolsk. Synspunktet går begge veje: en ydelse kan være meget ”billig” eller meget

”dyr” ud fra en subjektiv betragtning, men er uden betydning for kvalificeringen af transaktionen som værende afgiftspligtig, når der

er tale om et vederlag for en (mod-)ydelse]

• Bemærkninger til Apcoa-dommen: Domstolen følger retsanvendelsen i sine tidligere domme. Inddrager den økonomiske og

forretningsmæssige virkelighed. Inddrager – indirekte - kriteriet for udøvelsen af økonomisk virksomhed. Altså lægger

Domstolen lidt til i forhold til hidtidig praksis.
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SUZLON WIND ENERGY  

• Sag C-605/20, Suzlon Wind Energy Portugal. Ydelser mellem koncernforbundne selskaber i form af rep. og udskiftning af

vindmøllekomponenter under garanti. Ikke overskud på aktiviteten.

• Domstolen: Der foreligger et retsforhold om en gensidig udveksling af ydelser, og der er en direkte sammenhæng mellem

vederlag og ydelse. Uden betydning, om tjenesteyderen opnår fortjeneste (præmis 65):

”Hvad endelig angår den omstændighed – såfremt den anses for godtgjort – at Suzlon Wind Energy Portugal har overvæltet

omkostningerne ved udskiftningen eller reparationen af de mangelfulde vinger uden avance eller tillæg, skal det bemærkes, at den

omstændighed, at en økonomisk transaktion foretages til en pris, som er højere eller lavere end kostprisen, er uden relevans for

kvalificeringen af en transaktion som en ”transaktion mod vederlag” (...)”
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SUZLON WIND ENERGY 

• NB: Det er (fortsat) ikke tilstrækkeligt, at der ”tjenes penge” ved en given - økonomisk - transaktion. Det er (fortsat) en

betingelse, at der består et retsforhold mellem en tjenesteyder og en aftager, jf. sag C-51/18, Kommissionen mod Østrig om

moms af følgeretsvederlag for kunstnere ved videresalg af originale kunstværker:

• Der kunne ikke opkræves moms af følgeretsvederlaget, da intet retsforhold mellem kunstner og parterne i videresalget, men

en ren overførsel af del af videresalgsværdien til ophavsmanden til kunstværket.

• Ingen modstrid mellem retsanvendelsen i Apcoa og Komm. mod Østrig. Afgørende forskel er, at der var et retsforhold mellem

Apcoa og bilisten om en gensidig udveksling af ydelser og en direkte sammenhæng mellem kontrolgebyret og

parkeringsydelsen, samt at kontrolgebyret udgjorde den faktiske modværdi for denne ydelse.

• Bemærkninger til dommen: Domstolen synes igen at inddrage kriteriet for økonomisk virksomhed ved at introducere

begrebet ”økonomisk transaktion”, nærmest som synonym med begrebet afgiftspligtig transaktion.

• For økonomisk virksomhed følger det også af Domstolens faste praksis, at det ikke er en betingelse, at aktiviteten udøves

med henblik på opnåelse af overskud. Formålet med og resultaterne af virksomheden er således uden betydning.
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MOMSDEBAT OM APCOA-DOMMEN

• Flemming Lind Johansen kritisk over for Apcoa-dommen i SR-Skat SR.2022.0161:

”Der kan imidlertid godt stilles spørgsmål ved, om EU-Domstolen med den pågældende dom er tro mod de principper, der er fastlagt 

i gademusikant- og kartoffellagersagerne, og som har dannet præcedens i et hav af efterfølgende sager.

Efter min vurdering kan det ikke afvises, at EU-Domstolen ud fra den økonomiske vægt, kontrolgebyrerne har for parkerings-

selskabets samlede økonomi, har søgt at pejle sig ind på en argumentation, der kan understøtte, at der foreligger levering mo d 

vederlag.” 

”Der er ganske vist utvivlsomt tale om et vederlag, men hvori består leveringen?”
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MOMSDEBAT OM APCOA-SAGEN

”Endelig kan det være vanskeligt at se sammenhængen i EU-Domstolen økonomiske argumentation i dommen. På den ene side lægger

EU-Domstolen vægt på, at kontrolafgifterne udgør en betydelig del af parkeringsselskabets samlede årlige indtægter. På anden side er

kontrolgebyrets størrelse uden betydning, når det skal fastslås, om kontrolgebyret udgør den faktiske modværdi for den tilsyneladende

leverede ydelse. Den generelle økonomi ses således at have en betydning for bedømmelsen, hvorimod “økonomien” i den enkelte

transaktion ikke har.

Ses der på EU-Domstolens retspraksis inden for momsområdet generelt, er det økonomiske resultat af en given transaktion i øvrigt

uden betydning for den momsmæssige bedømmelse. En stor indtjening og det modsatte gør således ikke en transaktion mere eller

mindre momspligtig.

Som nævnt står dommen naturligvis ved magt, men da den, jf. ovenfor, på flere punkter afviger fra EU-Domstolens retspraksis i øvrigt,

er der efter min vurdering tale om en dom, der i modsætning til gademusikant- og kartoffellagerdommene ikke bør danne grundlag for

yderligere præcedens for andre retsforhold.”
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