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Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af momsloven og forskellige andre 
love (alene vedrørende forslaget til ændring af momsreglerne om kunstnerisk virk-
somhed) 

Kort om Koda  
Koda er en non-profit forvaltningsorganisation stiftet i 1926, som forvalter rettigheder for kompo-
nister, sangskrivere og musikforlæggere fra ind- og udland. Koda har godt 49.000 direkte med-
lemmer og repræsenterer – via ca. 90 repræsentationsaftaler med tilsvarende udenlandske orga-
nisationer – ca. 2,7 millioner rettighedshavere i udlandet. Derved dækker Koda ca. 190 lande og 
territorier. Kodas opgave er at sørge for, at musikbrugere nemt kan få adgang til de musikrettighe-
der, de har brug for, og dernæst at de, der har skabt musikken, får betaling når deres musik spilles 
offentligt, fx i radio, fjernsyn eller på internettet. For yderligere information om Koda henvises der 
til www.koda.dk/omkoda.  

 
 
Kodas høringssvar er struktureret således: 
 
1. Overordnede bemærkninger til udkast til lovforslag 

a. Generelt 
b. De økonomiske virkninger af forslaget 

 
2. Væsentlige, konkrete problemer, der følger af forslaget 

a. Virkningerne for brugerne af rettighedsbeskyttet, kulturelt indhold 
i. Momssats 

 
b. Virkningerne for forvaltningsorganisationerne 

i. Kontrolpligt 
ii. Indberetningspligt 

 
c. Virkningerne for rettighedshaverne 

i. Afregningsbilag 
ii. Bundgrænse for registreringspligt 

iii. Fler-kilde problemet 
iv. Betydning for retten til dagpenge, pension og sociale ydelser 

 
3. Øvrige spørgsmål, der bør afklares, dersom forslaget nyder fremme 

a. Terminologi 
b. Arvinger 
c. Ikrafttrædelsestidspunktets virkning for konkret fakturering 
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Høringssvaret indgives tillige på vegne af Koda Dramatik, som kort fortalt repræsenterer de 
samme rettighedshavere som Koda, men i relation til musikdramatik, dvs. opera, musical, ballet mv. 
 
Høringssvaret indgives tillige på vegne af NCB (Nordisk Copyright Bureau). NCB er et nordisk 
forvaltningsselskab, som varetager de mekaniske rettigheder i musikværker, dvs. kopiering og sam-
menstilling af lyd og billede. NCB har 5 medlemmer, som er de 5 nordiske forvaltningsorganisationer 
for fremførelsesrettigheder for musik – Koda i Danmark, STEF i Island, STIM i Sverige, Teosto i Fin-
land og TONO i Norge. NCB repræsenterer således rettighedshavere for hele Norden, og NCB har 
derfor ligeledes kunder i hele Norden. NCB distribuerer rettighedshavernes royalties til de respektive 
NCB-medlemmer, som herefter udbetaler til deres respektive medlemmer/rettighedshavere. 
 
 
1. Overordnede bemærkninger til udkast til lovforslag 
De for Koda centrale dele af udkastet er forslagets § 1, nr. 4, der er sålydende: ”I § 13 stk. 1, nr. 7, 
indsættes som 2. pkt.: »Fritagelsen omfatter dog ikke overdragelse af patenter, varemærker og lig-
nende rettigheder, samt meddelelse af licenser vedrørende disse rettigheder«” samt forslagets § 14, 
stk. 4, der er sålydende: ”§ 1, nr. 4, har virkning fra og med den 1. januar 2023”, herefter benævnt 
henholdsvis ”forslag(et)” og ”ikrafttrædelsestidspunkt(et)”. 
 

a. Generelt 
Skatteministeriet begrunder forslaget med, at det anses som en EU-retlig forpligtelse – bl.a. i lyset af 
EU-domstolens praksis – at indføre moms på rettighedsbetalinger.  
 
Koda anser dette for en klar og forhastet overimplementering, som i øvrigt ikke har baggrund i en 
henvendelse fra EU-kommissionen.  
 
EU-domstolens praksis skal naturligvis respekteres, men der mangler fra Skatteministeriets side en 
helt grundlæggende afvejning af hensynet til EU-domstolens praksis, forhold i andre EU-lande, de 
særlige danske forhold på området og de massive udfordringer, der vil være for rettighedshavere, 
forvaltningsorganisationer og kunder/rettighedsbrugere ved indførelse af momspligt, herunder 
(ikke-udtømmende oplistning): 
 

- En 50-årig dansk praksis for momsfrihed på området 
- Andre EU-lande uden moms på rettigheder 
- Lavere momssatser og højere bundgrænser i EU 
- At kulturprodukter bliver dyrere for forbrugere 
- Forringelse af vilkår for centrale, ikke-momspligtige kulturformidlere 
- At administrationen af momspligten ikke i forvejen er understøttet i forvaltningsorganisati-

onerne, som allerede håndterer flere hundredetusinde rettighedshavere og flere millioner 
transaktioner 

- Store udfordringer med at finde tilknyttede momsnumre 
- Forvaltningsorganisationernes forpligtelse til at udbetale hurtigst muligt, jf. lov om kollektiv 

forvaltning § 15, men samtidig – efter momslovgivningen – at overholde yderligere kontrol-
forpligtelser  

- Næsten alle rettighedshavere har en ”kludetæppeøkonomi” (flerkilde-problemet) 
- Samtidig håndtering af moms- og B-skatte-indberetning – i et meget stort og (Koda be-

kendt) hidtil uset omfang 
- Håndtering af rettighedshavernes fakturering til forvaltningsorganisationerne   
- At rettighedshavere meget ofte hverken er eller bliver momsregistrerede virksomheder, hvil-

ket skaber uproportionalt store administrative byrder for borgere 
- Forventning om ikrafttrædelse om 1 år på et område, hvor eventuelle ændringer som mini-

mum vil kræve 5-7 års forberedelse. 
 

På den baggrund er det Kodas opfattelse, at forslaget generelt ikke bør nyde fremme. 
 
Koda vil nedenfor i detaljer gennemgå de problemer, der knytter sig til forslaget. 
 
Koda påpeger generelt, at selv de EU-lande, der har moms på området, har indført lempeligere 
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løsninger end dét, som Skatteministeriet lægger op til. Fx har flere EU-lande særlige, lave momssatser 
på rettighedsbetalinger. I Danmark kender vi allerede til en særlig momsberegning på rettighedsom-
rådet, nemlig for kunstneres førstegangssalg af egne kunstværker. Her beregnes momsbeløbet ud fra 
et reduceret momsgrundlag på 20 pct. af det sædvanlige momsgrundlag, jf. momslovens § 30, stk. 4, 
og derudover finder en væsentlig højere bundgrænse anvendelse, nemlig 300.000 kr., jf. momslovens 
§ 48, stk. 2, nr. 2. I forslaget har Skatteministeriet ikke gjort sig tilsvarende betragtninger eller i øvrigt 
forholdt sig til den allerede eksisterende ordning med beregning af momsen på grundlag af et redu-
ceret momsgrundlag. Det reducerede momsgrundlag svarer de facto til en lav momssats på 5 %.   
 
Det undrer, at Skatteministeriet på den ene side anser det for at være en EU-retlig forpligtelse at 
ændre momslovgivningen, men på den anden side ikke skeler til EU-konformiteten i forhold til selve 
indretningen og den praktiske håndtering.  
 
Dertil kommer, at vi i Danmark har særdeles velfungerende rettighedsforvaltning med flere hundrede 
tusinde rettighedshavere og millioner af transaktioner. Dette bør indgå i Skatteministeriets afvejning, 
så eventuelle ændringer indføres under hensyntagen til proportionalitetsprincipper og lige så lempe-
ligt som i andre EU-lande.  
 
I den sammenhæng skal Koda særligt anføre, at det bærende synspunkt bag opfattelsen af en EU-
retlig forpligtelse må knytte sig til det principielle spørgsmål om, hvorvidt der er momspligt eller ej. 
Set i lyset af de mange negative virkninger, forslaget vil have, vil Koda på det kraftigste opfordre til, 
at Skatteministeriet som minimum indfører eventuelle ændringer med en lavere momssats eller re-
duceret momsgrundlag samt en højere bundgrænse, jf. ”kunstnermomsen”.  
 

b. De økonomiske virkninger af forslaget 
Den samfundsgruppe, der bliver påvirket af forslaget, er beskrevet således (s. 14):  
 

”Kunstnere bliver ikke umiddelbart berørt økonomisk i nogen af tilfældene. En på-
læggelse af moms vil dog blandt andet belaste virksomheder, foreninger samt pri-
vate forbrugere, der ikke kan fratrække deres købsmoms. F.eks. virksomheder og 
foreninger, der er momsfritaget, såsom den finansielle sektor, tandlæger m.fl.”  

 
Det bemærkes, at ovenstående er en alt for snæver og decideret mangelfuld beskrivelse af forslagets 
virkninger. Momspålæggelse vil eksempelvis også belaste alle private husstande med tv-abonnemen-
ter samt almenvelgørende foreninger, herunder koncerter og festivaler, der afvikles af disse forenin-
ger, og som fritages for moms efter reglerne om velgørende arrangementer i momslovens § 13, stk. 1, 
nr. 17 eller anvender momsfritagelse for almenvelgørende og almennyttige foreninger i momslovens 
§ 13, stk. 1, nr. 21. 
 
De økonomiske virkninger af forslaget er beskrevet således (s. 35):  
 

”Pålæggelse af moms vurderes at medføre et merprovenu fra 2023 på ca. 200 mio. 
kr. efter tilbageløb og adfærd eksklusiv virkning for DR og andre public service 
kanaler. Merprovenuet kan overvejende henføres til, at der lægges moms på beta-
ling for licens til intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med tv-abonne-
menter. En mindre andel af provenuet forventes at komme fra momsfritagne virk-
somheders indkøb af rettigheder.” 

 
Disse overfladiske bemærkninger afspejler på ingen måde de gennemgribende virkninger, forslaget 
vil have. 
 
Lige siden momsens indførelse i 1967 har ophavsretsvederlag i Danmark været fritaget for moms som 
forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed, jf. momslovens § 13, stk. 1, 
nr. 7. 
 
Den danske rettighedsøkonomi har i sagens natur indrettet sig på mere end 50 års fast praksis og 
retstilstand om momsfrihed. Dette gælder ikke alene rettighedshaverne og forvaltningsorganisatio-
nerne, men også kunderne og brugerne af ophavsrettigheder.  
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Indførelse af momspligt vil derfor medføre massive udfordringer i alle led af rettighedsøkonomien: 
 

▪ De danske vederlag for ophavsrettigheder har i over 50 år været sat under den klare forud-
sætning, at betalingerne er fritaget for moms.  

▪ At ændre dette – særligt i en tid, hvor Coronapandemien udhuler rettighedsøkonomien be-
tydeligt – må forventes at blive oplevet som et massivt pres i en i forvejen svær tid, både for 
rettighedshavere, kunder og forvaltningsorganisationer. 

▪ Kunder/brugere, der ikke kan afløfte moms, vil opleve prisstigninger på 25 %. Dette kan 
medføre, at efterspørgslen på køb af rettigheder enten forsvinder eller mindskes med heraf 
afledte effekter. 

Omstilling af årtiers praksis vil under alle omstændigheder blive både bekostelig og tidskrævende. 
Det er sædvanligt for rettighedsbranchen, at aftaler med store kunder indeholder lange bindingspe-
rioder/lang uopsigelighed, idet kunderne vil have sikkerhed for at kunne bruge rettighederne i lang 
tid, da det ellers ikke kan betale sig at investere i nye teknologier og lignende. Det er ikke usædvanligt 
at større aftaler indeholder indbyggede trappetrin med vederlagsstigning/-fald, afhængigt af udbre-
delsen af en given tjeneste.  
 
Med flere hundredetusinde berørte og flere millioner af transaktioner i rettighedsøkonomien er det 
nødvendigt, at en omstilling og tilpasning af aftalerne som minimum sker over flere år. 
 
Ikrafttrædelsestidspunktet den 1. januar 2023, begrundes således (s. 76):  
 

”Det foreslås i stk. 4, at lovens § 1, nr. 4, først har virkning fra 1. januar 2023. Bag-
grunden herfor er, at det forventes, at erhvervslivet, herunder særligt forvaltnings-
organisationer, har behov for tilpasning af deres IT-systemer.”  

 
Koda anerkender naturligvis den milde grad af forståelse, der hermed udvises, men dersom forslaget 
nyder fremme, skal det– set i lyset af ovennævnte, meget væsentlige og indgribende konsekvenser – 
anføres, at ikrafttrædelsestidspunktet er alt, alt for tidligt i forhold til det indretningssynspunkt, som 
med rette kan gøres gældende af såvel brugere som rettighedshavere.  
 
For at perspektivere og beskrive omfanget af kompleksiteten, kan Koda oplyse, at Koda alene license-
rer offentlig brug af musik for 30-40.000 danske kunder og – via repræsentationsaftaler – millionvis 
af kunder i udlandet. Det gør Koda på vegne af komponister, sangskrivere og musikforlæggere. Koda 
repræsenterer derudover ca. 49.000 direkte medlemmer i Danmark og indirekte – via ca. 90 repræ-
sentationsaftaler med tilsvarende organisationer i udlandet, ca. 2, 7 millioner øvrige rettighedsha-
vere. Derved dækker Koda ca. 190 lande og territorier. 
 
Skatteministeriets ønske om at ændre de danske regler på baggrund af EU-praksis, bør vejes op imod 
de indgribende konsekvenser en ændring af årtiers praksis vil medføre. Proportionalitet tilsigter, at 
eventuelle ændringer ikke træder i kraft før om 5-7 år.   
 

 
2. Væsentlige, konkrete problemer, der følger af forslaget 

 
a. Virkningerne for brugerne af rettighedsbeskyttet, kulturelt indhold 

 
i. Momssats 
De danske forbrugere, der ikke kan fradrage moms, vil med forslaget opleve en fordyrelse af deres 
adgang til kulturelle produkter, hvad enten de er private husstande, der betaler for tv-pakker, eller 
det er koncertarrangører, der har opnået momsfritagelse for velgørende arrangementer eller anven-
der momsfritagelsen for almennyttige eller almenvelgørende organisationer.  
 
Generelt gælder, at den danske momssats på 25 % er meget højere end i langt de fleste EU-lande, og 
dertil kommer, at en lang række andre EU-lande har en særlig lav momssats for rettighedsbetalinger 
– akkurat som Danmark allerede har et særligt momsgrundlag på ”kunstnermomsen”.  
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Eksempelvis er der ingen moms i hverken Norge eller Island. Sverige har en reduceret momssats på 
rettighedsvederlag på 6 % (ellers 25 eller 12 %) og Finland på 10 % (ellers 24 eller 14 %).  
 
Ser vi bort fra Norden, kan vi eksempelvis også se, at Belgien har en reduceret momssats på ret-
tighedsvederlag på 6 % og Frankrig på 10 % (ellers 20 %). Andre lande har reducerede momssatser i 
forhold til kunstnerne; fx Østrig på 13 % (ellers 20 %) og Kroatien 13 % (ellers 25 %). Derudover har 
følgende lande eksempelvis ingen moms (0 %) ved udbetalinger til individuelle rettighedshavere/fy-
siske personer: Finland, Holland, Schweiz, Italien, Ungarn og Albanien. I Polen er der kun moms på 
kundefakturaer og i Estland kun på administrationen af rettigheder. 
 
Momssystemdirektivets artikel 98 fastsætter rammerne for reduceret momssats: 
 

"Artikel 98 
 
Stk. 1. Medlemsstaterne kan anvende en eller to nedsatte satser.  
 
Stk. 2. De nedsatte satser må kun anvendes på levering af de kategorier af varer 
og ydelser, som er anført i bilag III.  
De nedsatte satser finder ikke anvendelse på elektronisk leverede ydelser, bort-
set fra dem, der er omfattet af bilag III, nr. 6).  
 
Stk. 3. Ved anvendelse af de nedsatte satser i henhold til stk. 1 kan medlemssta-
terne, hvor det drejer sig om varekategorier, anvende den kombinerede nomen-
klatur til at fastsætte, hvad den pågældende kategori præcist dækker" 

 
Ophavsrettigheder er ikke nævnt i direktivets bilag III. Til gengæld er "Radio- og tv-modtagelse" 
nævnt i bilag III, nr. 8, og "Ydelser leveret af eller royalties til forfattere, komponister og udøvende 
kunstnere" er nævnt i nr. 9. 
 
Under hensyntagen til forslagets særdeles indgribende konsekvenser, den allerede eksisterende sats 
for ”kunstnermoms”, praksis i andre EU-lande samt Momssystemdirektivets bestemmelser, er det 
Kodas opfattelse, at alt andet end en momssats på 5 % (eller alternativt: Et reduceret momsgrundlag 
med en formulering svarende til den danske ”kunstnermoms”; 20 pct. af det sædvanlige momsgrund-
lag, momslovens § 30, stk. 4), vil være udtryk for en klar politisk linje, der forringer vilkårene for 
dansk kultur betydeligt.  
 

b. Virkningerne for forvaltningsorganisationerne 
De kollektive forvaltningsorganisationer vil skulle tilrette deres fakturering, udbetalinger, bogføring 
og regnskabspraksis efter, at der skal indregnes moms. Som nævnt ovenfor, tilsiger den massive 
mængde af transaktioner, håndtering af vederlag fra ind- og udland samt de mange berørte rettig-
hedshavere, at eventuelle ændringer ikke bør træde i kraft før tidligst om 5-7 år.    
 
i. Kontrolpligt 
Koda repræsenterer som nævnt ca. 49.000 medlemmer i Danmark og via ca. 90 repræsentationsaf-
taler med tilsvarende organisationer i udlandet ca. 2, 7 millioner rettighedshavere øvrige rettigheds-
havere.  
 
Koda er efter § 15, stk. 2 i lov om kollektiv forvaltning forpligtet til at fordele skyldige rettighedsbeløb 
hurtigst muligt, og Koda har i de senere år arbejdet ihærdigt på instant payout, dvs. at udbetale hur-
tigst muligt og med udbetalinger i 10 af årets måneder. En momspligt vil derfor betyde, at der for 
hvert medlems udbetalinger skal udstedes 1o fakturaer om året.  
 
Koda kan ikke tvinge modtagere af rettighedsbetaling til momsregistrering eller kontrollere, at alle 
modtagere er behørigt momsregistrerede. Hvis Koda får oplyst et CVR-nummer af medlemmet, kan 
Koda slå op, om CVR-nummeret er momsregistreret, men denne mulighed findes ikke for så vidt 
angår CPR-numre. 
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Det er således ikke muligt for Koda at bruge CVR-registeret til at afdække, om modtageren er moms-
registreret af følgende årsager: 
 
Da Koda hidtil har skatteindberettet Koda-medlemmernes indkomst som B-indkomst, er der i Kodas 
IT-systemer alene 648 ud af Kodas ca. 50.000 medlemmer, der har et CVR-nummer tilknyttet, dvs. 
ca. 1,3 % af Koda-medlemmerne.  
 
Dette er et klart udtryk for, at Koda-medlemmerne har indrettet sig efter årtiers praksis med B-ind-
komst-indberetning og med momsfrihed. En ændring heraf vil derfor være væsentlig og påvirke rigtig 
mange Koda-medlemmer, der skal indrette sig efter ændrede rammer og vilkår.  
 
Vi har i Koda for god ordens skyld analyseret, hvor mange af de 648 CVR-numre, der allerede er 
momsregistreret. Det bemærkes, at koncernforbundne musikforlag kan have hver sit Koda-medlem-
skab, og at de 648 CVR-registrerede Koda-medlemmer derfor alene består af 561 unikke CVR-numre. 
 
Ud af de 561 unikke CVR-numre er 415 momsregistreret. 
 
I forhold til det samlede antal Koda-medlemmer (ca. 49.000), har Koda således alene kunnet opspore 
under 1 %, som allerede er momsregistreret. 
 
Vi har fået kendskab til, at analysefirmaet Seismonaut A/S p.t. er i gang med en kortlægning af mu-
sikindustrien. Seismonaut A/S har i den forbindelse forsøgt at skabe et overblik over, hvor mange 
”professionaliserede” der er i den danske musikindustri. Seismonaut A/S har indtil videre fundet 286 
CVR-numre i musikindustrien [en sammenkørsel har vist, at 86 ud af de 286 CVR-numre også figu-
rerer på Kodas liste over CVR-numre (648)]. Dette lave tal siger ikke noget om, hvor mange der er 
momsregistreret i musikindustrien, men siger noget om, hvordan musikindustrien generelt har ind-
rettet sig, og hvor komplekst det er at skabe et fyldestgørende overblik over rettighedshavernes ind-
retning.  
 
En ændring af årtiers praksis om momsfrihed vil derfor berøre et usædvanligt højt antal borgere, der 
vil gå fra at have indrettet sig efter personindkomst-forhold til virksomhedsindkomst-forhold. Det er 
åbenbart, at de pågældende borgere i forbindelse med en eventuel indførelse af momspligt vil blive 
pålagt administrative byrder, der – for langt de fleste – vil være uforholdsmæssigt høje i betragtning 
af størrelsen af indtægterne via forvaltningsorganisationer. Det er således vigtigt og nødvendigt, at 
eventuelle ændringer indføres med sen ikrafttrædelse og med fleksible ordninger, der tager hensyn 
til de mange involverede og det store skifte. 
 
ii.  Indberetningspligt 
Forslaget s. 15 lyder:  
 

”Herudover bemærkes, at det følger af skatteindberetningslovens § 44, at alle, der i 
en kalendermåned som led i deres virksomhed har udbetalt eller godskrevet vederlag 
for udnyttelse af ophavsrettigheder, patentrettigheder, mønster, varemærke og lign. 
og vederlag for reklamemæssig udnyttelse af en person, hver måned skal indberette 
om beløb m.v. til indkomstregisteret. Der sondres i forhold til indberetningspligten 
ikke mellem momsfrie og momspligtige betalinger. Dermed skal betalingerne fortsat 
indberettes, uanset om der er momspligt eller ej. Forslaget ændrer ikke herved.” 

 
Skatteministeriet forventer således, at forvaltningsorganisationerne skal håndtere moms- og B-
skatte-indberetning samtidig. Koda bekendt er der ingen andre organisationer eller virksomheder i 
Danmark, der håndterer begge dele i så stort et omfang, som Skatteministeriet forventer af Koda/for-
valtningsorganisationerne. Dette er stærkt kritisabelt. 
 

c. Virkningerne for rettighedshaverne 
Helt overordnet vil momspligten rent økonomisk være en ikke ubetydelig ulempe for Koda-medlem-
merne, som ikke opvejes af, at momspligten rent økonomisk vil give ret til (i hvert fald delvist) fradrag 
af moms på erhvervsmæssige indkøb, fx studieudstyr. 
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Den negative økonomiske konsekvens for rettighedshaverne kommer også af, at det administrativt 
vil være utroligt tungt for rettighedshaverne at håndtere moms, herunder at mange kunstnere vil have 
både momspligtige og momsfrie indtægter fremadrettet, hvilket vil gøre det yderst komplekst, og der-
med udløse et behov for rådgiver-/revisorassistance, hvis de skal kunne håndtere momsen korrekt. 
 
i. Afregningsbilag 
Forslaget beskriver processen for forvaltningsorganisationernes videreafregning til rettighedsha-
verne således (s. 14):  
 

”Kunstneren skal som udgangspunkt udstede faktura til forvaltningsorganisatio-
nen. Organisationen kan dog i stedet vælge at anvende reglerne om afregningsbi-
lag.” 

  
Afregningsbilag kræver forudgående skriftlig aftale med rettighedshaveren, som principielt skal god-
kende hver faktura. Det kan ikke lægges til grund, at en sådan aftale altid vil blive indgået – navnlig 
modtagere af mindre beløb vil se det som uforholdsmæssigt tungt og uproportionalt – særligt ved 
hyppige udbetalinger.  
 
Rettighedshaverens principielle godkendelse af fakturaens pålydende bør ikke afskære rettighedsha-
verens ret efter den udbetalende organisations interne regler til at reklamere over manglende eller 
forkert afregning, som kan skyldes mange faktorer, fx fejl i kunders rapporteringer af forbrug. 
 
Der ses også et dilemma i forhold til den udbetalende organisations pligt til udbetaling efter lov om 
kollektiv forvaltning og overholdelse af momsreglerne, når der er krav om faktura til forvaltningsor-
ganisationen. 
 
I sidste ende må det være den enkelte rettighedshavers ansvar, at momsen bliver afregnet, men det 
stiller selvfølgelig Koda i en umulig situation, hvis afregningen er over 50.000 kr., og hvor Koda ikke 
kan udstede et korrekt afregningsbilag, idet udstedelse af et korrekt afregningsbilag forudsætter, at 
rettighedshaveren har et gyldigt momsnummer.  
  
Hvordan skal Koda forholde sig til modtagere af rettighedsbetaling, som ikke er momsregistreret og 
udbetalingen er over 50.000 kr.?  
 
Koda er forpligtet til at udbetale hurtigst muligt, men en udbetaling uden moms bør ikke anses som 
medvirken til momsunddragelse, jf. momslovens § 81, stk. 5. 
 
En fleksibel løsning på dette område har høj prioritet.  
 
ii. Bundgrænse for registreringspligt 
Det følger af momslovens § 48, stk. 1, jf. § 47, stk. 1, at der er pligt til at lade sig momsregistrere, hvis 
ens samlede afgiftspligtige leverancer overstiger 50.000 kr. årligt. Ligger man under registrerings-
grænsen og ikke er momsregistreret, skal ens leverancer ikke tillægges moms, uanset om leveran-
cerne efter deres karakter isoleret set er momspligtige. 
 
Forslaget lægger op til, at den sædvanlige bundgrænse på 50.000 kr. skal finde anvendelse. Som 
nævnt er det et af de forhold, som Koda mener er afgørende at få justeret. 
 
Mange rettighedshavere har stærkt svingende rettighedsindtægter. Et år ligger rettighedshaverens 
indtægter måske over 50.000 kr. samlet set, men efterfølgende år er indtægterne lavere eller svin-
gende over/under bundgrænsen. 
 
Dertil kommer fler-kilde problemet, jf. nedenfor. 
 
Set i lyset af de mange negative virkninger, forslaget vil have, vil Koda på det kraftigste opfordre til, 
at en højere bundgrænse finder anvendelse, jf. ”kunstnermomsen”.  
 
Andre EU-lande har også højere bundgrænser, hvoraf Kroatien fx har en bundgrænse på samme 
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niveau som den danske kunstnermoms, på 300.000 HRK (= ca. 297.600 DKK). 
 
Momssystemdirektivets almindelige regler indeholder ikke en registreringsgrænse, men bestemmer 
i artikel 214, stk. 2, følgende:  
 

"Medlemsstaterne kan undlade at registrere visse afgiftspligtige personer, der lej-
lighedsvis udfører transaktioner som omhandlet i artikel 12." 

 
Artikel 12 omhandler: 
 

"enhver, der lejlighedsvis udfører en transaktion henhørende under de i artikel 9, 
stk. 1, andet afsnit, omhandlede former for virksomhed og især en enkelt af følgende 
transaktioner: a) levering af en bygning eller en del af en bygning med tilhørende 
jord inden første indflytning b) levering af en byggegrund", og i artikel 9, stk. 1, 2. 
afsnit, hedder det: "Ved »økonomisk virksomhed« forstås alle former for virksom-
hed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, 
samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk 
virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med 
henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter." 

 
Det er således intet i Momssystemdirektivet, der skulle tale imod at sætte bundgrænsen for rettig-
hedshavernes momsregistrering ved 300.000 kr. 
 
iii. Fler-kilde problemet 
Det bemærkes, at mange rettighedshavere modtager ophavsretsvederlag fra flere kilder (et ”klude-
tæppe” af indtægter), hvilket nærmest umuliggør håndtering af registreringsgrænsen på 50.000 kr., 
som vedrører samtlige pågældendes momspligtige aktiviteter.  
 
For Kodas autormedlemmer gælder fx, at de – udover Koda-indtægten – typisk har tre andre ind-
tægtskilder:  
 
1) Udøvende musikere,  
2) Undervisning, og  
3) Andre rettighedsindtægter, fx fra Gramex eller Copydan/Performex.  
 
Denne problemstilling kan illustreres ved følgende tre eksempler:  
 

▪ A er momsregistreret. Tjener årligt 5.000 kr. i Koda, 10.000 kr. i Gramex, 20.000 kr. som 
lydmand og studietekniker. Problemfrit, selvom rettighedsbetalinger er langt fra grænsen. 
 

▪ B er ikke momsregistreret. Er berettiget til en udbetaling fra Koda på 55.000 kr., men 
momsregistrerer sig ikke. Koda er både efter egne regler og efter lov om kollektiv forvaltning 
forpligtet til at udbetale skyldige beløb hurtigst muligt.  
 

▪ C er ikke momsregistreret. Tjener et år 25.000 kr. i Koda, 5.000 kr. i Performex (fx fra Co-
pydan Verdens TV), 2.000 kr. i Copydan Tekst og Node (kopiering af sangbøger) og 25.000 
kr. i Gramex. Hverken Koda, Performex, Copydan eller Gramex kan hver for sig vide, at C 
samlet set ryger over grænsen på 50.000 kr. C selv ved det heller ikke (ved det først, når det 
sker), fordi året før var tallene 10.000 kr. (Koda), 2.000 kr. Performex, 5.000 kr. Copydan 
Tekst og Node og 10.000 kr. Gramex, dvs. i alt 27.000 kr.  

Særligt i eksemplet C består udfordringen for Koda og de øvrige udbetalende rettighedsorganisatio-
ner i, at organisationen – som i eksemplet B – har ansvar ved udbetalinger, der burde have været 
pålagt moms, men det er C, der har overblikket. C har dog også den udfordring, at C imidlertid først 
får overblikket, når C kender størrelsen af de samlede udbetalinger. 
 
Spørgsmålet er, hvordan Skatteministeriet forestiller sig, at dette håndteres i praksis?  
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iv. Betydning for retten til dagpenge, pension og sociale ydelser 
En del rettighedshavere har svingende beskæftigelsesgrad og kan i perioder have ret til arbejdsløs-
hedsdagpenge, evt. blot supplerende. Eventuel momspligt bør ikke medføre ændringer i denne ret, 
såvel som forhold til pension og øvrige sociale ydelser ikke bør blive påvirket. 
 
 
3. Øvrige spørgsmål, der bør afklares, dersom forslaget nyder fremme 

 
a. Terminologi 

Forslagets terminologi er visse steder ikke i overensstemmelse med den, der anvendes i andre love, 
fx lov om kollektiv forvaltning. 
 
Forslagets side 13:  

 
” Forvaltningsorganisationen vil på vegne af kunstnerne meddele licens til radio- og 
fjernsynsudsendelser. For administrationen modtager forvaltningsorganisationen et 
vederlag fra kunstnerne. Ingen af disse transaktioner pålægges i dag moms i henhold 
til Skatteforvaltningens praksis.” 

 
Forslagets side 14:  

 
”Momsgrundlaget i første led er vederlaget for meddelelsen af licensen efter mod-
regning af provision til organisationen … Tilsvarende gælder for gebyrer m.v., som 
forvaltningsorganisationen måtte modtage i forbindelse med opkrævning af følge-
retsvederlag og blankbåndsvederlag på kunsternes vegne.” 

 
Det bemærkes, at efter terminologien i lov om kollektiv forvaltning er der ikke tale om, at forvalt-
ningsorganisationen modtager et vederlag, en provision eller et gebyr fra kunsterne. Forvaltningsor-
ganisationen foretager i stedet to typer fradrag i indtægterne fra radiostationen i eksemplet. Dels til 
dækning af sine administrationsomkostninger, jf. § 12 i lov om kollektiv forvaltning; dels fradrag til 
kulturelle formål, hjemlet i Kodas vedtægter, repræsentationsaftalerne med andre tilsvarende for-
valtningsselskaber og i § 14 i lov om kollektiv forvaltning. 
 
Som non-profit forvaltningsorganisation vedrører Kodas omkostninger således både drift af organi-
sationen og ”kulturstøtte”.  
 
Når forvaltningsorganisationens fradrag omtales som ”provision” på side 14, bør forvaltningsorgani-
sationen have ret til at fratrække både administrationsomkostninger og fradrag til kulturelle formål. 
Koda skal specifikt anmode om at få denne opfattelse bekræftet, idet det bemærkes at tilsvarende 
fradrag til kulturelle formål foretages i en lang række forvaltnings- og rettighedsorganisationer.  
 

b. Arvinger 
Arvinger driver ikke aktivt økonomisk virksomhed, men modtager blot pengene automatisk (en form 
for afkast fra passiv kapitalanbringelse).  
 
Det er fx ikke arvingens eget valg, at der er ”anbragt kapital” i rettigheder. I alle andre tilfælde vil det 
være en persons/virksomheds handlinger, der udløser at man anses for at drive økonomisk virksom-
hed. Dette understreges også ved, at det ligger i ”at udøve”, at der skal foretages aktive handlinger, 
hvilket arvinger ikke gør. 
 
Derudover har arven ”enkeltstående karakter”, hvorfor Koda foreslår en fritagelse for registrerings-
pligt eller en højere beløbsmæssig registreringsgrænse. 

 
c. Ikrafttrædelsestidspunktets virkning for konkret fakturering 

Skatteministeriet bedes oplyse, hvordan det skal håndteres, når betalinger/faktureringer dækker pe-
rioder, der strækker sig både før og efter ikrafttrædelsesdatoen? 

 
--- 
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Kodas opfattelse kan således opsummeres til, at forslaget ikke bør nyde fremme, og at – hvis det 
alligevel fremmes – bør det af hensyn til det danske kulturliv og kulturforbrug ske med en 5-7 års 
forberedelse samt med en ensartet kunstnermoms med en lavere momssats og en højere bundgrænse. 
 
Koda er naturligvis til rådighed for drøftelse af ovennævnte eller af øvrige spørgsmål vedrørende hø-
ringen. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Dicle Duran Nielsen 
Juridisk chef 
 


