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1 INDLEDNING 

DR (Danmarks Radio) opkræver medielicens i henhold til radio- og fjernsynsloven og licensbekendtgørelsen. Me-
dielicensen er pålagt moms, som DR viderebetaler til SKAT. 
 
Den 11. oktober 2017 anlagde Søren Spangsberg Ahlers sag mod Skatteministeriet ved Københavns Byret. Påstan-
den (kravet) i sagen er, at det er ulovligt at lægge moms på medielicensen, og at Skatteministeriet skal tilbagebetale 
moms af medielicensen, der er opkrævet siden den 1. november 2014. Påstanden er formuleret således: 
 

"Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at der ikke er hjemmel til at pålægge medielicensen 
moms, og at ministeriet til medlemmerne af gruppen skal tilbagebetale ikke-fradraget moms af 
medielicensen, der er opkrævet siden den 1. november 2014." 

 
Sagen blev anlagt som et gruppesøgsmål. Ved et gruppesøgsmål går en gruppe, der har en række ensartede krav, 
sammen om en retssag, i stedet for at medlemmerne af gruppen hver især bruger ressourcer og omkostninger på 
at anlægge sager.  

 
Det skal godkendes af retten, at en sag behandles som et gruppesøgsmål. Københavns Byret henviste den 23. 
marts 2018 sagen til behandling i 1. instans ved Østre Landsret, og landsretten godkendte den 7. juni 2018 sagen 
som et gruppesøgsmål og udpegede Søren Spangsberg Ahlers som grupperepræsentant. Det er grupperepræsen-
tanten, der fører sagen. Licensmoms.dk-gruppesøgsmålet indebærer, at afgørelsen af sagen har virkning for samt-
lige medlemmer af gruppen, og at man kan melde sig ind i gruppen ud fra retningslinjer, som retten har fastsat. 
 
Det koster ikke noget at tilmelde sig Licensmoms.dk-gruppesøgsmålet, og du risikerer ikke at skulle have penge op 
af lommen, uanset om sagen bliver vundet eller tabt.  I meget usædvanlige tilfælde kan retten pålægge sagsom-
kostninger, selvom sagen bliver vundet. Udgifterne kan dog højst udgøre indtægterne ved at vinde sagen. Du 
risikerer derfor ikke at skulle have penge op af lommen, uanset om sagen bliver vundet eller tabt. 
 
Dette informationsdokument giver dig som licensbetaler information om gruppesøgsmålet og om retsvirkningerne 
af at tilmelde sig søgsmålet. 
 
1.1 Formålet med at deltage i Licensmoms.dk-gruppesøgsmålet 

Hvis retten kommer frem til, at det er ulovligt at lægge moms på medielicensen, så vil dette også have virkning for 
licensbetalere, der ikke deltager i en retssag. Formålet med at deltage i en retssag er følgende: 
 
Et eventuelt krav på tilbagebetaling af moms af medielicensen er underlagt forældelse, dvs. efter et vist tidsrum 
ophører kravet, fordi det er blevet "for gammelt". Den almindelige forældelsesfrist er 3 år. 
 
Man undgår forældelse ved at anlægge eller deltage i en retssag. Forældelsen for deltagerne i Licensmoms.dk-
gruppesøgsmålet er dermed afbrudt den 11. oktober 2017, som var datoen for stævningen. Det har den virkning, 
at et eventuelt krav på tilbagebetaling af moms, der angår licensbetalinger længere tilbage end den 11. oktober 
2014, er forældet, mens krav, der angår licensbetalinger senere end den 11. oktober 2014, er "levende". 



 

3 
 

 
Hvis man ikke deltager i en retssag (eller selv anlægger en sag), så løber forældelsesfristen. Det betyder, at dit 
tilbagebetalingskrav vil gå tilbage til 2014, hvis du deltager i sagen, og hvis du ikke deltager, så vil det vil gå 3 år 
tilbage fra det tidspunkt, du rejser et tilbagebetalingskrav. 
 
1.2 De vigtigste vilkår for at deltage i Licensmoms.dk-gruppesøgsmålet 

De væsentligste punkter, som du skal være opmærksom på, inden du tilmelder dig Licensmoms.dk-gruppesøgs-
målet, er disse: 
 

 Du skal siden den 1. november 2014 have betalt moms af medielicensen for en eller flere licensperi-
oder, og hvis du er erhvervsdrivende, må du ikke have fradraget momsen fuldt ud. Hvis du har betalt 
medielicens, så har du også betalt moms af licensen, medmindre du specifikt har undladt at betale 
momsen. Dine licensbetalinger skal kunne dokumenteres, hvilket senere kan blive undersøgt. 
 

 Det er grupperepræsentanten, der er part i retssagen, og som fører sagen. Du vil som gruppemedlem 
ikke være part i retssagen, hvilket betyder, at du ikke har beføjelser i forhold til sagsførelsen. Grup-
perepræsentanten kan eksempelvis vælge at stoppe sagen eller at lade et andet advokatfirma føre 
sagen i stedet for det nuværende advokatfirma. 
 

 Det er gratis at tilmelde sig Licensmoms.dk-gruppesøgsmålet. 
 
 Du kan ikke anlægge sag eller deltage i andre gruppesøgsmål om licensmomsens lovlighed. Hvis du 

allerede er tilmeldt Krævlicensmomstilbage-gruppesøgsmålet, så kan du ikke tilmelde dig Licens-
moms.dk-gruppesøgsmålet. 
 

 I sagen er der krævet moms tilbagebetalt for en periode på 3 år fra stævningstidspunktet, dvs. 
tilbage til den 1. november 2014. Det er muligt, at perioden udvides til en 10-årig periode på et 
senere tidspunkt, men det er ikke sikkert. Hvis du ønsker at kræve moms tilbage for en 10-årig 
periode, skal du tilmelde dig Krævlicensmomstilbage-gruppesøgsmålet eller selv anlægge sag. 
 

 Der er en risiko for, at Skatteministeriet får medhold, og at sagen dermed tabes. Dette vil dog ikke 
føre til omkostninger for dig.  
 

 Kommunikation om sagen med Plesner Advokatpartnerselskab kan kun ske via e-mail-adressen li-
censmoms@plesner.com. Grundet det store antal tilmeldte er det ikke sikkert, at alle spørgsmål be-
svares, og spørgsmål, der besvares, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret ved direkte returmail, 
men ved generelle orienteringer, hvor der vil være svar på de hyppigst stillede spørgsmål. 

 

mailto:licensmoms@plesner.com
mailto:licensmoms@plesner.com


 

4 
 

2 KORT OM RETSSAGENS SPØRGSMÅL 

Medielicensen er fastsat i radio- og fjernsynsloven og i licensbekendtgørelsen, og pligten til at betale medielicens 
er knyttet til besiddelsen af licenspligtige apparater, dvs. tv'er, radioer, smartphones mv. Licensen opkræves af DR 
og fordeles mellem DR, TV2-regionerne m.fl. 
 
Pligten til at betale medielicens er uafhængig af, om licensbetaleren anvender eller overhovedet kan modtage de 
udsendelser, som modtagerne af licensmidlerne udsender. Man skal betale licens til at finansiere DR, uanset om 
man lytter til eller ser DR's udsendelser, og man skal betale licens til at finansiere TV2 Bornholm, uanset om man 
bor et andet sted i landet og slet ikke kan modtage TV2 Bornholm.  
 
Licensen er således en afgift og har karakter af at være en slags punktafgift på licenspligtige apparater. 
 
2.1 Gruppens krav og hovedargument 

Licensmoms.dk-gruppens krav i retssagen er, at det er ulovligt at lægge moms på medielicensen, og at Skattemi-
nisteriet skal tilbagebetale moms af medielicensen, der er opkrævet siden den 1. november 2014. 
 
Hovedsynspunktet er, at medielicensen som sådan ikke kan være genstand for moms. Moms er en omsætningsaf-
gift, dvs. genstanden for moms er omsætning af varer og ydelser, mens en betaling som sådan ikke i sig selv er 
genstand for moms. Det er således efter både EU's momsdirektiver og den danske momslov en grundbetingelse 
for momspligt, at der er sket levering af varer eller ydelser mod vederlag. 
 
Medielicensen er som nævnt en afgift, der er uafhængig af, om licensbetaleren har fået leveret nogen varer eller 
ydelser fra de institutioner, der modtager licensmidlerne. En afgift som sådan er ikke selv afgiftspligtig (momsplig-
tig), og dermed er betingelsen for momspligt efter gruppens opfattelse ikke opfyldt. 
 
Bemærk, at grupperepræsentanten inden for gruppesøgsmålets rammer kan ændre og supplere det fremsatte krav 
og de fremsatte synspunkter efter retsplejelovens almindelige regler. Der er taget forbehold for at udvide tilbage-
betalingskravet sådan, at det går længere tilbage end den 1. november 2014, og dette spørgsmål er også rejst i 
Krævlicensmomstilbage-gruppesøgsmålet. I givet fald vil tilbagebetalingskravet (også) komme til at omfatte tidli-
gere licensperioder, dog ikke længere tilbage end den 1. november 2007.  
 
2.2 Skatteministeriets krav og hovedargument 

Skatteministeriet har den 12. marts 2018 afgivet svarskrift i sagen, hvori ministeriet har krævet frifindelse. Dvs. 
ministeriet anerkender ikke, at det er ulovligt at lægge moms på medielicensen, og vil ikke tilbagebetale den op-
krævede moms. 
 
Ministeriets hovedsynspunkt er, at den danske opkrævning af moms på licensbetalinger er lovlig, fordi den har 
grundlag i en overgangsordning, der blev indført i forbindelse med EU's 6. momsdirektiv fra 1978, og som gælder 
for bl.a. Danmark.  
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Efter Skatteministeriets opfattelse er det derfor ikke en betingelse for, at der kan lægges moms på den danske 
medielicens, at licensen er vederlag for leverede varer eller ydelser. 
 
3 NÆRMERE OM RAMMEN FOR LICENSMOMS.DK-GRUPPESØGSMÅLET 

Østre Landsret har opstillet en ramme for Licensmoms.dk-gruppesøgsmålet, og derudover indeholder retsplejeloven 
en række almindelige regler om gruppesøgsmål. De relevante forhold gennemgås i det følgende. 
 
Bemærk, at retten senere kan ændre rammen, hvis det viser sig påkrævet.  
 
3.1 Hvem kan deltage i gruppesøgsmålet? 

Østre Landsret har identificeret Licensmoms.dk-gruppen som "enhver licensbetaler, der har tilmeldt sig gruppen 
via hjemmesiden www.licensmoms.dk, som er etableret og administreret af Plesner Advokatpartnerselskab", og har 
i den sammenhæng fastsat, at "Gruppesøgsmålet omfatter de gruppemedlemmer, der tilmelder sig gruppesøgs-
målet. Tilmelding skal ske til Plesner Advokatpartnerselskab." 
 
Dvs. du deltager i gruppesøgsmålet som gruppemedlem, hvis du opfylder disse betingelser: 
 

 Du har siden den 1. november 2014 betalt moms af medielicensen i en eller flere licensperioder, og 
hvis du er erhvervsdrivende, har du ikke fradraget momsen fuldt ud. Dine licensbetalinger skal kunne 
dokumenteres, hvilket senere kan blive undersøgt. 
 

 Du har tilmeldt dig gruppesøgsmålet på www.licensmoms.dk. 
 
3.2 Hvilke krav er omfattet af gruppesøgsmålet? 

Gruppesøgsmålet omfatter de deltagende gruppemedlemmers krav mod Skatteministeriet på tilbagebetaling af 
moms af medielicens for perioden fra og med 1. november 2014.  
 
Det er DR, der har opkrævet momsen hos licensbetalerne. DR har viderebetalt momsen til SKAT, og Skatteministe-
riet har erklæret sig enig i, at de eventuelle tilbagebetalingskrav kan rettes direkte mod ministeriet. 
 
Hvis retten finder, at licensmomsen er ulovlig, vil tilbagebetalingskravene blive forrentet efter almindelige regler. 
Forrentningen er endnu ikke fastlagt. 
 
3.3 Tilmelding 

Licensmoms.dk-gruppesøgsmålet omfatter kun dem, der tilmelder sig søgsmålet. Hvis du ikke ønsker at deltage i 
gruppesøgsmålet, behøver du således ikke foretage dig noget.  
 
For at deltage skal du tilmelde dig endeligt til gruppesøgsmålet. Hvis du tidligere har tilkendegivet din interesse på 
www.licensmoms.dk, så er du ikke dermed tilmeldt gruppesøgsmålet. 

https://licensmoms.dk/
https://licensmoms.dk/
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Østre Landsret har fastsat tilmeldingsfristen til den 1. oktober 2018.  
 
Retten kan undtagelsesvis tillade tilmelding efter denne dato, hvis særlige grunde taler for det. 
 
Du tilmelder dig gruppesøgsmålet ved at udfylde og indsende formularen på www.licensmoms.dk. 
 
3.4 Retsvirkningerne af tilmelding 

Tilmelding er bindende. Hvis du tilmelder dig Licensmoms.dk-gruppesøgsmålet, vil rettens afgørelse i sagen vil 
være endelig og bindende for dig (se dog nedenfor om anke). Du kan kun udtræde med rettens tilladelse. 
 
Hvis du tilmelder dig, kan du ikke selv anlægge sag om licensmomsens lovlighed eller deltage i andre gruppesøgs-
mål herom. 
 
Som deltager i gruppesøgsmålet anses du ikke for at være part i sagen. Det betyder, at du ikke har beføjelser 
vedrørende sagsførelsen. Det er grupperepræsentanten, der anses som parten på sagsøgersiden, og som fører 
sagen.  
  
3.5 Omkostninger og fri proces 

Det koster ikke noget at tilmelde sig Licensmoms.dk-gruppesøgsmålet, og du skal ikke betale salær til Plesner 
Advokatpartnerselskab. 
 
Retten har ikke fastsat vilkår om, at gruppemedlemmerne skal stille sikkerhed for eventuelle sagsomkostninger. 
Endvidere har Civilstyrelsen den 19. juni 2018 meddelt fri proces til gruppesøgsmålet og til grupperepræsentanten. 
 
Dette betyder, at hvis gruppen ikke får medhold, så risikerer du ikke at skulle betale sagsomkostninger til Skatte-
ministeriet. 
 
Hvis gruppen får medhold, så kan du højst kan komme til at betale sagsomkostninger til Skatteministeriet og/eller 
grupperepræsentanten med det beløb, som gennem retssagen kommer dig til gode. Det må anses som højst 
usandsynligt, at retten fastsætter sagsomkostninger til Skatteministeriet, hvis gruppen vinder retssagen. Gruppe-
repræsentanten vil ikke bede om sagsomkostninger fra et gruppemedlem, medmindre medlemmet konkret har 
påført grupperepræsentanten ekstraomkostninger. 
 
3.6 Grupperepræsentant 

Østre Landsret har udpeget Søren Spangsberg Ahlers som grupperepræsentant.  
 
Som nævnt er det grupperepræsentanten, der anses som parten på sagsøgersiden, og som fører sagen. Det er 
således grupperepræsentanten, der nedlægger påstande (fremsætter krav), fremfører anbringender (argumenter) 
og fører beviser, og som i øvrigt varetager sagen over for retten og Skatteministeriet og andre interessenter. 

https://licensmoms.dk/
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Grupperepræsentanten tager forbehold for at hæve sagen (standse sagsførelsen) eller at overføre sagen til anden 
advokat. Hvis det måtte blive aktuelt, vil Plesner Advokatpartnerselskab informere gruppemedlemmerne på forhånd 
og oplyse om, hvilke reaktionsmuligheder der er.  
 
Retten kan senere udpege en ny grupperepræsentant, hvis det er påkrævet. Retten skal tage stilling til, om grup-
perepræsentanten skal skiftes ud, hvis mindst halvdelen af deltagerne i gruppesøgsmålet beder om det og foreslår 
en ny grupperepræsentant, som er villig til at påtage sig hvervet. 
 
3.7 Advokat 

Østre Landsret har den 10. juli 2018 beskikket advokat Tom Kári Kristjánsson, Plesner Advokatpartnerselskab, som 
advokat for grupperepræsentanten, der fører sagen på gruppens vegne. 
 
3.8 Forlig 

Grupperepræsentanten kan kun med rettens samtykke indgå forlig om de krav, som gruppesøgsmålet angår. Hvis 
retten godkender et forlig, er forliget bindende for de gruppemedlemmer, som forliget omfatter. 
 
3.9 Anke 

Hvis gruppen får medhold af Østre Landsret, så kan Skatteministeriet anke landsrettens dom til Højesteret. Anken 
kan omfatte enhver deltager i gruppesøgsmålet, og grupperepræsentanten også vil være grupperepræsentant 
under ankesagen. 
 
Hvis gruppen ikke får medhold, så kan grupperepræsentanten anke dommen. Gruppemedlemmer, der ønsker at 
deltage i anken, skal så på ny tilmelde sig efter forudgående underretning med oplysninger om ankesagen. Tilmel-
ding til gruppesøgsmålet for Østre Landsret i første instans indebærer altså ikke, at du også anses som tilmeldt en 
eventuel senere ankesag i anden instans for Højesteret. Hvis grupperepræsentanten ikke anker dommen, så kan 
et gruppemedlem anke dommen for sit eget vedkommende. 
 
4 YDERLIGERE OPLYSNINGER 

Yderligere oplysninger om gruppesøgsmål generelt kan ses på www.domstol.dk. 
 
Herudover findes der oplysninger om gruppesøgsmålet på hjemmesiden www.licensmoms.dk. 
 
Kommunikation om sagen med Plesner Advokatpartnerselskab kan kun ske via e-mail-adressen licensmoms@ples-
ner.com. Grundet det store antal tilmeldte er det ikke sikkert, at alle spørgsmål besvares, og spørgsmål, der be-
svares, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret ved direkte returmail, men ved generelle orienteringer, hvor der 
vil være svar på de hyppigst stillede spørgsmål. 
 

https://licensmoms.dk/
https://www.domstol.dk/SAADANGOERDU/CIVILESAGER/HVADERENCIVILSAG/GRUPPESOEGSMAAL/Pages/default.aspx
mailto:licensmoms@plesner.com
mailto:licensmoms@plesner.com
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5 BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

Ved tilmelding til Licensmoms.dk-gruppesøgsmålet skal du oplyse navn, adresse, telefonnumer, e-mail-adresse og 
licensnummer. Du skal endvidere bekræfte, at du siden november 2014 har betalt medielicens i eller flere licens-
perioder og ikke fuldt ud har fradraget momsen, og at du har læst dette informationsdokument og er indforstået 
med vilkårene for tilmelding. 
 
Du afgiver oplysningerne til Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, CVR-nr. 38 47 
79 35, som er dataansvarlig for behandlingen af oplysningerne. 
 
Dine oplysninger vil blive anvendt til brug for Licensmoms.dk-gruppesøgsmålet og administration af gruppen og af 
eventuelle tilbagebetalingskrav. Oplysningerne kan i den forbindelse blive videregivet til domstolene, Skattemini-
steriet og DR, og hvis der i øvrigt er en retlig pligt til videregivelse. 
 
Det retlige grundlag for behandlingen af dine oplysninger er, at behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af 
en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på 
den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, i Rådets forordning nr. 
2016/679 (databeskyttelsesforordningen), og/eller at behandling er nødvendig for at overholde en retlig forplig-
telse, som påhviler den dataansvarlige, jf. artikel 6, stk. 1, litra c. 
 
Du har en række rettigheder i relation til behandlingen af dine oplysninger. Rettighederne, og nærmere om Plesners 
behandling af personoplysninger, er beskrevet i Plesners privatlivspolitik her: https://plesner.com/om-plesner/pri-
vatlivspolitik?sc_lang=da-dk. 
 
 
København, den 10. juli 2018 
 
 
Tom Kári Kristjánsson 
advokat (H), Managing Partner 

https://plesner.com/om-plesner/privatlivspolitik?sc_lang=da-dk
https://plesner.com/om-plesner/privatlivspolitik?sc_lang=da-dk

