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Skattestyrelsen 

Hannemanns Allé 25 

2300 København S 

Att.: Michael Bisgaard 

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til HovedpostkasseJura@Sktst.dk 

Høring af udkast til styresignal om praksisændring – overdragelse af momsfritagne 

virksomheder ikke momspligtige, sagsnummer 20-1196879 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast styresignal om 

praksisændring vedrørende overdragelse af momsfritagne virksomheder. 

 

Vores bemærkninger herunder er udarbejdet i samarbejde med vores rådgivningscenter, SEGES. 

 

Som det fremgår af udkastet til styresignal, så stadfæster Landsskatteretten i SKM2020.329.LSR 

Skatterådets bindende svar SKM2018.270.SR. Landsskatteretten ændrer dog begrundelsen for 

svaret. 

 

Skatterådet havde oprindeligt svaret, at der ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse efter 

momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., idet den overdragne virksomhed ikke blev drevet videre af køberen. 

Dermed ville virksomhedsoverdragelsen ikke blive anset som momsfri.  

 

Landsskatteretten finder imidlertid, at overdragelsen ikke skulle afgiftsbelægges i medfør af 

momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt., modsætningsvist, idet sælgeren ikke havde haft fuld eller delvis 

momsfradragsret ved indkøbet m.v. af de pågældende aktiver. Landsskatteretten fastslog herved, at 

momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., alene er relevant for virksomhedsoverdragelser, som anses for 

levering mod vederlag, jf. momslovens § 8, stk. 1, 1. pkt. 

 

Efter vores opfattelse kan det med fordel fremhæves i det endelige styresignal, at i de tilfælde hvor 

momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt. er relevant, så er der med styresignalet ikke sket ændringer i 

kriterierne for, hvornår der kan foreligge en momsfri virksomhedsoverdragelse jf. momslovens § 8, 

stk. 1, 3. pkt. Således er det efter Landsskatterettens ændring af Skatterådets begrundelse fx fortsat 

en betingelse for, at der kan foreligge en momsfri virksomhedsoverdragelse, at køber skal fortsætte 

driften af virksomheden eller udøve en driftsmæssig anvendelse af aktiverne, der kan sidestilles 

hermed. 

 

Derudover kan det med fordel omtales, hvorledes det forholder sig med overdragelser, der både 

indeholder overdragelse af aktiver, der ikke udgør levering mod vederlag jf. momslovens § 8, stk. 1, 

1. pkt., modsætningsvist og overdragelse af aktiver, der udgør leverancer mod vederlag efter denne 

bestemmelse, herunder særligt i hvilken udstrækning sidstnævnte kan udgøre en momsfri 

virksomhedsoverdragelse jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt. 
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Ønskes ovenstående uddybet, er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

 

Med venlig hilsen    

 

 
 
 
 
 

Trine Rex Christensen 
Seniorkonsulent 
 
Erhverv 
 
D +45 3339 4264 
M +45 4024 9064 
E trch@lf.dk 
 
 

 

 

 
Jacob Kunø Christensen 
Moms- og afgiftsspecialist, Master i Moms og Afgifter 
 
Jura & Skat 
 
D    +45 8740 5186 
M    +45 2374 2581 
E    jakc@seges.dk 
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