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Et udvalg af EU-Domstolens domme inden 
Larentia + Minerva og Marenave 

Dato 
C-60/90 20/6-91 
Polysar 

C-333/91 22/6-93 
Sofitam 

C-142/99 14/11-00 
Floridienne 
& 
Berginvest 

C-16/00 27/9-01 
Cibo 
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Fakta 
Polysar griber ikke ind i 
administrationen af 
datterselskaberne , og har 
ingen anden aktivitet. 

Sofitam griber ikke ind i 
driften af datterselskaberne, 
men har anden momspligtig 
aktivitet (overfor?). 

F&B griber ind i 
administrationen af 
datterselskaberne, og yder 
finansieringslån 

Cibo griber ind i 
administrationen, og 
fakturerer datterselskaberne 
0 ,5% af deres omsætning. 
Udgifter til køb indgår så/e-
des ikke i omkostnings-
grundlaget. 

Domskonklusion 
Holdingselskaber, der ikke direkte eller 
indirekte griber ind i administrationen af 
datterselskaberne, udøver ikke økonomisk 
virksomhed, selvom selskabet er en del af en 
verdensomspændende koncern. 

Udbytter er ikke omsætning og skal derfor ikke 
påvirke pro rata opgørelsen(§ 38, stk. 1 ). 

Udbytte modtaget fra datterselskaber, man 
leverer momspligtige ydelser til , skal ikke 
indgå i pro rata opgørelsen (§ 38, stk. 1 ). 

EU-Domstolen definerer begrebet "indgriben" 
(transaktioner med moms); indrømmer fradrag 
for købsomkostninger, hvis man efterfølgende 
"griber ind" (her som generalomkostninger); 
gentager at udbytter ikke skal indgå i pro rata 
opgørelsen (§ 38, stk. 1) 



Dansk praksis 

TfS 1 999, 908 

Dansk praksis ændres, så holdingselskaber, der på baggrund af Sofitam var indrømmet fuld 
fradragsret for moms, fremadrettet alene har fradragsret efter et skøn, jf. momslovens § 38, 
stk. 2, når de både har momspligtige indtægter fra datterselskaber, og modtager udbytter fra 
datterselskaber. 

(Bekræftet af Landsskatteretten i SKM2002.232LSR) 

SKM2005.4 7 4VLR 

Henvisning til TfS 1999,908 og bekræfter skønsmæssigt fradrag ved afholdelse af 
driftsomkostninger. Det ser ud som om at holdingselskabet alene i meget begrænset omfang 
har faktureret (nogle af) datterselskaberne for assistance. 

SKM2007 .125VLR 

Henvisning til TfS 1999,908 og bekræfter skønsmæssigt fradrag ved afholdelse af visse 
købsomkostninger. Holdingselskabet har i begrænset omfang faktureret datterselskaberne 
for assistance. 

Det ses ikke af dommene, at der er stillet spørgsmålstegn ved, om et 
holdingselskab kan have såvel økonomisk som ikke-økonomisk aktivitet 
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Et udvalg af EU-Domstolens domme inden 
Larentia + Minerva og Marenave 

C-437/06 
Securenta 

C-496/11 
Portugal 
Telecom 

Dato 
13/3-08 

6/9-12 

Fakta 

Securenta har, 
jf. 
forelæggelses
kendelsen, 
aktiviteter der 
er udenfor 
økonomisk 
virksomhed 

Portugal 
Telecom har 
datterselskaber, 
som det griber 
ind i driften af. 

Domskonklusion 

Domstolen svarer ud fra fakta i forelæggelseskendelsen. 
Når en virksomhed har aktiviteter der er økonomisk 
virksomhed, og aktiviteter der ikke er økonomisk 
virksomhed, har virksomheden alene fradrag for moms i 
forbindelse med økonomisk virksomhed (§ 38, stk. 2). Pro 
rata satsen mellem økonomisk virksomhed og ikke
økonomisk virksomhed skal objektivt afspejle, hvordan 
udgifterne reelt skal henføres til hver af disse to former for 
virksomhed. 

EU-Domstolen svarer ikke konkret på, om PT har ikke
økonomisk virksomhed. Domstolen svarer generelt, at når 
en virksomhed har aktiviteter der er økonomisk 
virksomhed, og aktiviteter der ikke er økonomisk 
virksomhed, skal virksomheden opgøre momsfradraget ud 
fra et skøn . Der skal være en objektiv beregningsmetode, 
som afspejler hvilken udgift, der reelt kan henføres til de to 
former for virksomhed 

EU-Domstolen er frem til og med 2013 ikke blevet spurgt direkte, om et 
holdingselskab der griber ind i administrationen af et datterselskab - og 

dermed driver økonomisk virksomhed - samtidig har ikke-økonomisk 
aktivitet overfor samme datterselskab, fordi der modtages udbytter! 

© 2015 Deloitte 



Larentia + Minerva, sag C-108/14 
Marenave, sag C-109/14 
Fakta 

Larentia + Minerva og Marenave havde afholdt omkostninger til køb af datterselskaber, som de 
efterfølgende solgte såkaldte "administrative og kommercielle tjenesteydelser" til. 

De tyske myndigheder havde nægtet fuldt momsfradrag, men indrømmet fradrag efter et skøn. 

Det åbne spørgsmål 

Efter hvilken beregningsmetode skal momsfradrag for omkostninger til køb af datterselskaber 
gøres op, når holdingselskabet senere leverer momspligtige ydelser til datterselskaberne? 

Dom 

Der er fuldt fradrag for købsomkostninger, hvis holdingselskabet alene leverer momspligtige 
ydelser til datterselskabet. Der er delvis fradrag efter § 38, stk. 1, hvis holdingselskabet også 
sælger momsfrie ydelser til datterselskaberne. 

Kun hvis holdingselskabet har datterselskaber, som det ikke sælger momsbelagte ydelser til , skal 
momsfradragsretten opgøres ud fra et skøn (§ 38, stk. 2). Medlemsstaterne skal fastsætte en 
beregningsmetode, som objektivt afspejler hvordan omkostningerne skal fordeles på hhv. 
økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet. 
@ 2015 Delo11te 



Et kig i bakspejlet 
Kan puslespillet lægges? 

Cibo 
Gælder stadig 
Fuldt fradrag 

Sofitam 
Gælder stadig 
Ikke fuldt fradrag 
Fradrag efter "skøn" 
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SKM2005.474VLR 
Gælder stadig 

7 



Perspektivering 

Økonomisk virksomhed 

Er der en minimumsgrænse for omfanget af "indgriben"; og bør begrebet defineres? 

Salgsomkostninger 

Er BLP Group (sag C-4/94) nu helt udvandet, og bør sagerne vedrørende AB SKF (sag C-
29/08), Abbey National 1 (sag C-408/98), Fin i H (sag C-32/03) og neutralitetsprincippet som 
senest formuleret i PPG (sag C-26/12) tillægges endnu større vægt? 

Ordlyden af momslovens § 38, stk. 2 

Er skønsreglen i § 38, stk. 2, i overensstemmelse med de krav, domstolen stiller til en sådan 
regel , eller bør den ændres? 

• " Medlemsstaterne skal fastsætte en beregningsmetode, som objektivt afspejler 
hvordan omkostningerne skal fordeles på hhv. økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet". 
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Udkast til styresignal - ændring af dansk praksis 

Udkast til styresignal - sendt i høring 29. september 2015 

• Ændrer dansk praksis fremadrettet 

• Fuldt fradrag for moms på omkostninger til køb, hvis hensigten er at foretage indgriben 
i administrationen i datterselskabet (eller anden momspligtig samhandel?) 

• Delvis fradrag for moms (§ 38, stk. 1 ), hvis holdingselskabet har både momspligtige og 
momsfritagne leverancer til datterselskaberne 

• Delvis fradrag for moms (§ 38, stk. 2), hvis omkostningen vedrører køb af selskaber, 
som man både vil gribe ind i, og selskaber man ikke vil gribe ind i. 

• Delvis fradragsret for moms (§ 38, stk. 1 og stk. 2), hvis omkostningen vedrører køb af 
datterselskaber, som man vil gribe ind i men også sælge momsfrie ydelser til , og 
selskaber man ikke vil gribe ind i. 

• Ens regler for købsomkostninger og driftsomkostninger 

• Giver mulighed for genoptagelse for de seneste 10 år 
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Hvad er med, og hvad er ikke med i styresignalet 

• Købsomkostninger 

• Driftsomkostninger 

• Salgsomkostninger 

• Betydningen af fællesregistrering 
mellem holdingselskabet og 
datterselskabet 
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