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Foreningsoplysninger 

Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage 

c/o DLA Piper 

Rådhuspladsen 4  

1550 København V 

cvr-nr. 38870483 

mail: foreningen-licensmoms@dlapiper.com 

hjemmeside: https://kraevlicensmomstilbage.dk 

 

Kontaktperson/beskikket advokat  

Advokat Claus Holberg   

 

Bestyrelse 

Peter Lunau Larsen  

Thomas Nordestgaard 

 

 

 

Årsberetning 

 

Om foreningen 

Foreningen er stiftet den 22. august 2017. Foreningens formål er, som grupperepræsentant for sine 

medlemmer, at føre et gruppesøgsmål mod Danmarks Radio og Skatteministeriet med krav om 

tilbagebetaling af moms opkrævet af medielicensen.  

 

Foreningen indgav den 29. september 2017 stævning mod Danmarks Radio og Skatteministeriet med 

påstand om, at den opkrævede moms af licensen skal tilbagebetales til foreningens medlemmer principalt for 

en 10 årsperiode, subsidiært for en 3 årsperiode.  

 

For at være medlem af foreningen skal man være en fysisk person, der i perioden fra den 1. oktober 2007 og 

frem, helt eller delvist har betalt medielicens til Danmarks Radio. Som medlem af foreningen har man tilsluttet 

sig foreningens gruppesøgsmål, forudsat at man har tilmeldt inden for den af retten fastsatte, der var senest 
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1. oktober 2018. Ved udløb af tilmeldingsfristen den 1. oktober 2018 havde 282.813 personer tilmeldt sig 

gruppesøgsmålet via foreningen.  

 

Som medlem af foreningen og ved at have tilmeldt sig gruppesøgsmålet rettidigt har man har sikret sig, at 

forældelsesfristen for et tilbagesøgningskrav på moms af medielicensen er blevet afbrudt, således at man vil 

kunne få tilbagebetalt den indbetalte moms, hvis foreningen vinder sagen.  

 

Foreningens økonomi 

Foreningen her indtil nu ikke opkrævet kontingent, og det forventes heller ikke, at det fremover bliver 

nødvendigt at opkræve kontingent. Det skyldes at foreningen har fået bevilliget fri proces til gruppesøgsmålet, 

herunder til at foreningen som grupperepræsentant kan føre sagen mod Danmarks Radio og 

Skatteministeriet.  

 

Advokat Claus Holberg, DLA Piper er blevet beskikket til at føre sagen på vegne af foreningen. Foreningen 

har endvidere indgået en aftale med DLA Piper, der sikrer, at DLA Piper finansierer og varetager foreningens 

administrative opgaver i form af medlemskartotek, drift af hjemmeside, kommunikation m.v. Som følge af, at 

der er bevilliget fri proces, vil alle udgifterne til gruppesøgsmålet blive dækket af Staten uanset om sagen 

vindes eller tabes og det vil ske i henhold de regler, der gælder for fri proces. Det indebærer blandt andet, at 

det er retten, der fastsætter størrelsen af salæret til den beskikkede advokat og godkender udlæg.      

 

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.  

 

Foreningen har i 2018 haft udgifter for i alt kr. 583.520, til annoncering af gruppesøgsmålet i dagspressen og 

via Facebook. Udgifterne har endvidere omfattet teknisk it-bistand til etablering af hjemmeside med 

tilmeldingsformular, der kunne håndtere de mange tilmeldinger, og kommunikation med foreningens 

medlemmer samt it-bistand til oprettelse af medlemsdatabase og diverse tekniske tiltag. Udgifterne er 

finansieret af DLA Piper. Foreningens resultat for 2018 udviser derfor et underskud på kr. 553.500, som dog 

efterfølgende er blevet dækket af Staten i henhold til reglerne om fri proces.   

 

Arbejdet med at føre sagen og det administrative arbejde i forbindelse med at drive foreningen og 

kommunikere med medlemmerne er varetaget af DLA Piper. DLA Piper har ikke 2018 oppebåret noget 

honorar for dette arbejde, men Østre Landsret har efterfølgende godkendt et á conto salær for dette arbejde.  
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Status på foreningens retssag 

Foreningen indgav den 29. september 2017 stævning mod Danmarks Radio og Skatteministeriet. Sagen blev 

oprindelig anlagt ved Københavns Byret, men med anmodning om at sagen skulle henvises til Østre Landsret, 

da den angik et principiel spørgsmål. I maj 2018 besluttede Københavns Byret, at sagen skulle henvises til 

Østre Landsret samtidig med at byretten godkendte sagen som et gruppesøgsmål. 

 

I april 2018 modtog foreningen svarskrifter fra henholdsvis Danmarks Radio og Skatteministeriet, hvor begge 

parter påstod frifindelse. Skatteministeriet anerkendte i sit svarskrift, at hvis moms af medielicensen var 

opkrævet med urette, da kunne kravet fuldt ud rettes mod Skatteministeriet. I juli 2018 blev der derfor indgået 

en procesaftale med Danmarks Radio og Skatteministeriet, der blandt indebar, at Danmarks Radio udtrådte af 

sagen og sagen herefter alene føres mod Skatteministeriet. Danmarks Radio har dog i henhold til 

procesaftalen forpligtiget sig til at bistå med at verificere gruppemedlemmernes betaling af medielicens, hvis 

udfaldet af sagen bliver, at Skatteministeriet skal tilbagebetale momsen.  

 

Da sagen drejer sig om fortolkning EU´s momsdirektiv har foreningen fremsat begæring om, at Østre Landsret 

skal forelægge sagen præjudicielt for EU-domstolen før Landsretten træffer afgørelse. Det er forventningen, 

at en udtalelse fra EU-domstolen reelt vil afgøre sagen. Skatteministeriet har erklæret sig enig i, at sagen 

egner til præjudicielt forelægges for EU-domstolen og Østre Landsret har derfor besluttet, at sagen skal 

forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen. Status på nuværende tidspunkt er, at parterne 

fællesskab udarbejder en forelæggelseskendelse, så ledes at sagen i løbet af 2019 vil blive sendt til EU-

domstolen. Et endeligt svar fra EU-domstolen forventes dog tidligst i 2020.  

 

København, den 10. maj 2019 

 

 

__________________________  

Claus Holberg  
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Resultatopgørelse  

  Perioden 22. august 2017 til 31. december 2018 

Indtægter   DKK 

Kontingenter  0 

Øvrige indtægter  0 

Indtægter 0 

 

Udgifter  

Annonceudgifter  -296.747 

Omkostninger til it, herunder hosting  -286.773 

Årets resultat -583.520 

 

Balance  

  Pr. 31. december 2018 

Aktiver DKK 

Likvid beholdning 

Aktiver i alt 

 

0 

0 

Passiver 

Foreningskapital  

Overført resultat  

Egenkapital 

 

                                          0 

                             -583.520 

-583.520 

 

Gæld til DLA Piper  

 

583.520 

  

Passiver i alt  0 

 

 

Foreningen har indgået en aftale med DLA Piper, der sikrer, at DLA Piper finansierer og varetager 

foreningens administrative opgaver i form af medlemskartotek, drift af hjemmeside, kommunikation m.v. 

Foreningen har fået bevilliget fri proces og derved tilsagn fra staten om dækning af udgifter forbundet med 

gruppesøgsmålet.  

 


