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fordring i sin tid til at skrive en ph.d.-afhandling og for hans engagement og 
entusiasme for projektet, der altid har været fagligt givende og inspirerende. 
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sig hvervet som evaluator til mit evalueringsseminar den 12. juni 2015, og for 
at komme med dybdegående og værdifuld feedback på udkastet til de tre før-
ste kapitler af afhandlingen.  
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Kapitel 1. Indledning til afhandlingen 

1.1. Undersøgelse af et tværskatteretligt fænomen i moms- 
og skatteretten 

1.1. Undersøgelse af et tværskatteretligt fænomen i moms- og skatteretten 
Afhandlingen afdækker det fænomen, der bedst kan betegnes som interaktio-
nen mellem momsretten og indkomstskatteretten, som kan observeres på flere 
områder inden for moms- og skatteretten, hvor grænserne mellem moms- og 
skattereglerne indimellem kan synes udflydende. Det ligger fast, at der med 
momssystemet og indkomstskattesystemet er tale om to helt forskellige beskat-
ningssystemer baseret på hvert sit hjemmelsgrundlag, som er indbyrdes uaf-
hængige, og derfor som det klare udgangspunkt hverken kan eller skal interage-
re med hinanden i henhold til gældende ret. Alligevel kan det konstateres, at der 
i rigtig mange tilfælde rent faktisk finder interaktion sted mellem moms- og 
indkomstskatteretten i regler og praksis, hvilket påvises i afhandlingen. 
 Formålet med afhandlingen er at undersøge fænomenet nærmere for at 
kortlægge de forskellige former for interaktion, der de facto opstår mellem 
moms- og indkomstskatteretten, særligt med henblik på at belyse omfanget af 
den interaktion mellem moms- og indkomstskatteretten, der må anses for at 
være uhjemlet og EU-stridig i forhold til gældende ret. Afhandlingen påviser, 
at fænomenet med retsstridig interaktion mellem moms- og indkomstskatte-
retten er ret så udbredt i praksis, hvilket udgør et alvorligt retssikkerheds-
mæssigt problem på moms- og skatteområdet. I tilfælde af retsstridig interak-
tion mellem moms- og indkomstskatteretten er det samtidig formålet med af-
handlingen at fremkomme med løsninger til, hvordan retsstridigheden kan 
ophøre i overensstemmelse med gældende ret.  
 Et andet formål med afhandlingen er at overveje, hvorvidt den de facto-
harmonisering af moms- og skattereglerne,1 som kan iagttages i praksis i strid 

1. Udtrykket »de facto-harmonisering« er også anvendt af Carl Michael von Quitzow i 
Abrahamsson, Olle m.fl.: Festskrift til Ulf Bernitz, s. 240, hvor det anføres: »Ett alter-
nativ till utformande av gemensamma regler torde vara harmonisering de facto.« 
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Kapitel 1. Indledning til afhandlingen 

med gældende ret, ud fra retspolitiske synspunkter – det retlige udgangspunkt 
om fuld adskillelse af moms- og skattereglerne til trods – alligevel kan anses 
for at være ønskelig eller hensigtsmæssig. Afhandlingens retspolitiske over-
vejelser om harmonisering på moms- og skatteområdet baseres på en samlet 
hensynsafvejning af relevante hensyn. I afhandlingen ses det indtil flere gan-
ge, at der åbenbart eksisterer en umiddelbar og iboende trang hos lovgiv-
ningsmagten, retsanvendere samt skatte- og afgiftsmyndighederne til i realite-
ten at foretage en de facto-harmonisering af moms- og skattereglerne, hvilket 
begrunder behovet for at klarlægge, om der overhovedet er nogen retspoliti-
ske argumenter til støtte for harmonisering på moms- og skatteområdet.  
 De retspolitiske overvejelser i afhandlingen munder ud i, at der på bag-
grund af hensynsafvejningen ikke vurderes at foreligge nogen afgørende rets-
politiske argumenter, der understøtter nogen forslag til harmonisering af 
moms- og skattereglerne ud fra et retspolitisk synspunkt. Hermed tjener resul-
tatet af de retspolitiske overvejelser det legitime formål at fungere som belæg 
for en retspolitisk holdning om, at tanken om harmonisering på moms- og 
skatteområdet må afvises i retspolitisk såvel som i retsdogmatisk henseende.  
 Endvidere er det hensigten med afhandlingen at sætte fænomenet med in-
teraktionen mellem moms- og indkomstskatteretten ind i en kontekst, så fæ-
nomenet kan ses i en større sammenhæng, hvilket giver en helhedsforståelse 
for fænomenets opståen og faktiske liv samt de rammer og begrænsninger, 
som omgiver fænomenet. En dybere forståelse af interaktionen mellem 
moms- og indkomstskatteretten kan ikke opnås, medmindre fænomenet be-
tragtes og undersøges på baggrund af sin kontekst.  
 Afhandlingens tilgang til undersøgelsen af fænomenet er tværskatteretlig, 
hvormed sigtes til, at det forskningsmæssige fokus er undersøgelsen af den 
interaktion, der foregår på tværs af momsretten og indkomstskatteretten, og 
ikke undersøgelsen af henholdsvis momsbestemmelserne og indkomstskatte-
bestemmelserne set hver for sig. Den tværskatteretlige analyse indebærer så-
ledes en analyse af, hvordan moms- og indkomstskatteretten interagerer med 
hinanden på et givet område, jf. afsnit 1.6.4, hvilket forudsætningsvis kræver 
et godt og indgående kendskab til både momsretten og skatteretten.  
 Fænomenet med interaktion mellem moms- og indkomstskatteretten ses 
først og fremmest i tilfælde, hvor der på momsrettens område findes begre-
ber, som i ordlyd, formål, indhold eller funktion umiddelbart ligner enslyden-
de begreber på indkomstskatterettens område, og omvendt. Dette tydeliggø-
res i afhandlingen på de tre udvalgte moms- og skatteretlige temaområder 
vedrørende det moms- og skatteretlige selvstændighedsbegreb, jf. kapitel 5, 
momsmæssig økonomisk virksomhed kontra skattemæssig erhvervsmæssig 
virksomhed, jf. kapitel 6, samt momsmæssig økonomisk virksomhed med 
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