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Den 21. december 2017 
 
Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage vil føre sagen om moms på licens mod Dan-
mark Radio og Skatteministeriet. 
 
I den højtprofilerede sag om moms på licens, der muligvis er opkrævet ulovligt, har 
Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage, repræsenteret af advokatfirmaet DLA Piper 
Denmark, nu modtaget besked fra Civilstyrelsen om, at foreningens omkostninger til 
de indledende sagsskridt indtil det er afklaret, om gruppesøgsmålet godkendes af ret-
ten, bliver dækket af staten.  
 
Ydermere har Civilstyrelsen meddelt fri proces til en individuel sag anlagt af et med-
lem af Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage mod Danmark Radio og Skatteministe-
riet. 
 
Med de to tilladelser om fri proces vil medlemmerne i Foreningen Kræv Licensmoms 
Tilbage (både de nuværende og dem som i fremtiden tilmelder sig) som udgangspunkt 
ikke blive pålagt omkostninger ved førelse af sagen.  
 
Thomas Booker og Claus Holberg, der er advokater for Foreningen Kræv Licens-
moms Tilbage, udtaler: 
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”Det er glædeligt, at Civilstyrelsen har meddelt fri proces til Foreningen og dens med-
lemmer. Det gruppesøgsmål, som Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage har anlagt, 
vil være det gruppesøgsmål, som alle licensbetalerne bør tilmelde sig for at få den 
eventuelt ulovligt opkrævede moms tilbage.” 
 
Foreningen opfordrer derfor alle, som har betalt licens på et tidspunkt i perioden fra 
2007 og frem til dags dato til at tilmelde sig Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage. 
Tilmelding til foreningen kan ske via hjemmesiden: www.kraevlicensmomstilbage.dk. 
Som medlem vil man få den ulovligt opkrævede moms retur, hvis sagen vindes. 
 
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 
Peter Lunau Larsen, advokat – peter.lunau.larsen@dlapiper.com - +45 51 15 85 15 
 
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-, Mel-
lem- og Sydamerika, Europa, Mellemøsten, Afrika, Asien og Stillehavsområdet, hvil-
ket gør DLA Piper i stand til at bistå klienter med juridisk rådgivning overalt i verden. 
 
Se mere på: www.dlapiper.com 


