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24. marts 2009
Til
Lone Lau-Jensen, Skatteministeriet
Pafgift@skm.dk
Implementering af EF-direktiver om leveringsstedsregler
Skatteministeriet har anmodet om Finans og Leasings eventuelle bemærkninger til lovudkast
til implementering af EF-direktiverne 2008/8 og 2008/9.
Finans og Leasing hilser det velkomment, at momsbetalingen i fremtiden følger
leveringsstedet, således at der skabes et level playing filed ved leasing af aktiver til danske
virksomheder, uanset om leasingselskabet er dansk eller udenlandsk.
Det er positivt, at ministeriet har overvejet en kommunikationsplan jf. lovforslagets
almindelige bemærkninger pkt. 11, således at berørte danske virksomheder gøres bekendt
med de nye regler. Reglerne træder i kraft allerede 1. januar 2010 for så vidt angår B2B, og
som ministeriet beskriver det i afsnit 6 om økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, vil det
blive nødvendigt at genforhandle allerede indgåede leasingkontrakter med udenlandske
leasingselskaber, som rækker videre end denne dato. Ministeriet bør derfor efter Finans og
Leasings opfattelse gå ud med kommunikation om de nye regler allerede nu med henblik på at
danske virksomheder, som i dag benytter sig af udenlandske leasingselskaber eller overvejer
at gøre det i fremtiden, så hurtigt som muligt bliver opmærksomme på, at der fra nytår gælder
nye momsregler. Ligeledes kan man informere om, at såfremt man benytter sig af danske
leasingselskaber sker der ingen ændringer. Finans og Leasing indgår gerne i et samarbejde
med ministeriet herom. Fx kunne man forestille sig, at ministeriet udformede et kort
beskrivelse af de nye regler, som Finans og Leasing via sine medlemmer kunne sende til alle
eksisterende virksomheder, som i dag benytter sig af leasing.
Det er vigtigt, at det fremgår mere tydeligt at lovforslaget, at lovforslaget også griber ind i
allerede eksisterende leasingaftaler, som løber ud over 1. januar 2010 respektive 1. jan. 2013
for B2C. Man kan forestille sig, at man ved forudbetalinger inden disse skæringsdatoer,
forsøger at undgå at betale dansk moms af leasingaftaler, som har virkning efter
skæringsdatoerne. Dette bør også afskæres ved udtrykkelig omtale i bemærkninger af, at der
vil være tale om omgåelse eller lignende.
Med venlig hilsen
Christian Brandt
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