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Momsfradragsretten i holdingselskaber udvides igen
Skattestyrelsen har udsendt et styresignal (SKM2018.521.SKTST), som endnu en gang udvider
momsfradragsretten i holdingselskaber. Der vil samtidig være mulighed for tilbagebetaling af moms fra den 1.
januar 2009.

Holdingselskabers momsfradragsret
Siden 2015 har holdingselskaber haft ret til fuldt eller delvist fradrag for moms af rådgiveromkostninger
ved køb af datterselskaber, når holdingselskaberne efterfølgende ”griber ind i administrationen af
datterselskaberne” og samtidig efterfølgende leverer momspligtige ydelser til datterselskaberne.
Desuden har disse holdingselskaber haft fuld eller delvis fradragsret for moms af fællesomkostninger til
administration mv.

Indgriben i administrationen og levering af momspligtige ydelser
Efter Skattestyrelsens hidtidige opfattelse kunne f.eks. udlejning af maskiner og fast ejendom eller
levering af rengøringsydelser ikke anses for indgriben i administrationen af datterselskaberne.

I det nye styresignal præciserer Skattestyrelsen, at betingelsen om indgriben opfyldes, når et
holdingselskab i kraft af besiddelsen af aktier/andel mv. opnår bestemmende indflydelse i
datterselskabet, og holdingselskabet gør denne bestemmende indflydelse gældende ved direkte eller
indirekte at påvirke beslutninger i relation til administrationen af datterselskabet.

Samtidig fastslår Skattestyrelsen, at betingelsen om, at holdingselskabet efterfølgende skal levere
momspligtige ydelser til datterselskaberne, skal fortolkes således, at det omfatter alle momspligtige
transaktioner, som holdingselskabet gennemfører til fordel for datterselskabet.
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Dermed er f.eks. udlejning af maskiner, udlejning af fast ejendom under frivillig momsregistrering og
levering af rengøringsydelser fra holdingselskabet til datterselskabet nu tilstrækkeligt til at opnå
momsfradrag, hvis holdingselskabet samtidig gør sin bestemmende indflydelse gældende.

Mulighed for genoptagelse
Der kan ske ekstraordinær genoptagelse og dermed tilbagebetaling af ikke fradraget moms af rådgiverog fællesomkostninger med virkning fra den 1. januar 2009.

En anmodning om genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder over for Skattestyrelsen senest den
16. april 2019.

Med venlig hilsen
Momsafdelingen
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