PRESSEMEDDELELSE

DLA Piper Denmark
Rådhuspladsen 4
1550 København V

Tlf.

33 34 00 00

Fax 33 34 00 01
CVR 35 20 93 52
denmark@dlapiper.com
www.dlapiper.com

Danmark Radio og Skatteministeriet stævnet i
spektakulær sag om moms på licens
Den 29. september 2017
Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage, repræsenteret af advokatfirmaet DLA Piper
Denmark, har i dag stævnet både Danmarks Radio og Skatteministeriet.
Stævningen er indgivet i den højtprofilerede sag om moms på licens, der muligvis er
opkrævet ulovligt.
Med indleveringen af stævningen har Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage afbrudt
forældelsen af tilbagebetalingskravet for alle foreningens nuværende og fremtidige
medlemmer.
Thomas Booker og Claus Holberg, der er advokater for Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage, udtaler:
”Sagen er, at medlemmernes krav på tilbagebetaling løbende forældes. For at beskytte medlemmernes krav kunne vi simpelthen ikke afvente Danmarks Radio eller
Skatteministeriets eventuelle forslag til en retssagsproces. Da forældelsen nu er afbrudt for Foreningen Kræv Licensmoms Tilbages medlemmer, kan vi fokusere på den
forestående retssagsproces.”
Kravet var oprindeligt gjort gældende mod Danmark Radio, men er nu udvidet til også
at omfatte Skatteministeriet. Herudover er selve kravet om tilbagebetaling fra Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage udvidet til at omfatte den opkrævede moms tilbage fra

2007. For licensbetalere som har betalt licens i den fulde periode, vil tilbagebetalingskravet udgøre ca. 4.700 kr.
Foreningen opfordrer alle som har betalt licens på et tidspunkt i perioden fra 2007
frem til dags dato til at tilmelde sig Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage. Tilmelding
til foreningen kan ske via hjemmesiden: www.kraevlicensmomstilbage.dk. Ved tilmelding bliver man en del af dem, som får den ulovligt opkrævede moms retur, hvis sagen
vindes.
Internationale aspekter af sagen
Problemstillingen om moms på licens er ikke alene et dansk anliggende. Advokatfirmaet DLA Piper Denmark oplyser, at DLA Piper også i andre EU-lande er ved at undersøge, om der er belæg for at tilbagesøge ulovligt opkrævet moms på licens.
Advokaterne Thomas Booker og Claus Holberg fra DLA Piper Denmark udtaler:
”Det internationale samarbejde mellem DLA Pipers kontorer i de forskellige lande i
Europa er meget værdifuldt i en sag som den foreliggende, hvor de forskellige lande
skal fortolke de samme bagvedliggende EU-retlige regler.”
For yderligere information, kontakt:
Claus Holberg, partner – claus.holberg@dlapiper.com - +45 20 10 18 51
Thomas Booker, advokat – thomas.booker@dlapiper.com - +45 31 55 24 05
Om DLA Piper
Ud over at være landsdækkende med kontorer i både Aarhus og København er DLA
Piper en global advokatvirksomhed med advokater i mere end 40 lande i Nord-, Mellem- og Sydamerika, Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien og Stillehavsområdet, hvilket gør DLA Piper i stand til at bistå klienter med juridisk rådgivning overalt i verden.
Se mere på: www.dlapiper.com
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