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offentlige radio- og fjernsynsforeta-
genders ikke-kommercielle virksomhed



momsfritagne



offentlige radio- 
og fjernsynsforetagenders ikke-kommercielle virksomhed



radio- 
og fjernsynslicensen



for TV-licensen til Danmarks Radio, selv 
om denne licens efter direktivets almindelige regler ikke er momspligtig

Radio- og fjernsyns-
udsendelse



incl. Merværdiafgift



Skal artikel 370, jf. bilag X, del A, nr. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. novem-
ber 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem fortolkes således, at bestemmelsen giver 
de omfattede medlemsstater mulighed for at lægge moms på en medielicens, som er 
kendetegnet ved, 1) at den udgør en lovbestemt skat på besiddelse af licenspligtige ap-
parater, at den opkræves til finansiering af offentlige radio- og fjernsynsvirksomheders 
aktiviteter, og at licensen ikke er vederlag for modtagelse af ydelser fra de nævnte ra-
dio- og fjernsynsvirksomheder?” 

”1. Fraviger stand still-klausulen i momssystemdirektivets artikel 370 momssystemdi-
rektivets almindelige bestemmelser, herunder artikel 2, stk. 1, litra c, således at Dan-
mark kan momspålægge medielicens, når det kan lægges til grund, at medielicens ikke 
er et vederlag for de ydelser, som public service-virksomheder som Danmarks Radio 
m.fl., der via fjernsyn, radio og internet el. lign. skal sikre den danske befolkning et 
bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, un-
dervisning, kunst og underholdning, leverer, idet medielicens derimod er en lovpligtig 
licensafgift, der betales af brugere eller indehavere af licenspligtige apparater med 
henblik på at finansiere den virksomhed, som Danmarks Radio m.fl. udøver? 

Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende, ønskes følgende spørgsmål besvaret  



2. Udgør stand still-klausulen i momssystemdirektivets artikel 370 en selvstændig 
hjemmel til at opkræve moms af medielicens eller forudsætter anvendelsen af artikel 
370, at der i intern dansk ret er hjemmel til at pålægge moms af medielicens?” 

direktivets
direkti-

vets

Skal artikel 370, jf. bilag X, del A, nr. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. novem-
ber 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem fortolkes således, at bestemmelsen giver 
de omfattede medlemsstater mulighed for at lægge moms på en obligatorisk, lovpligtig 
medielicens til finansiering af et offentligt radio- og fjernsynsforetagendes ikke-kom-
mercielle virksomhed, uanset at der ikke foreligger ”levering af ydelser mod vederlag” 
som omhandlet i direktivets artikel 2, stk. 1.

– Partner, Advokat (H) 


