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Høring - Udkast til styresignal om dommen i EU-domstolens sag C-44/11, 

Deutsche Bank 

___________________________________________________________________ 
 
Den Danske Fondsmæglerforening takker for muligheden for at afgive høringssvar 
på høringen om styringssignal vedrørende moms af porteføljeforvaltning. 
 
Styringssignalet om moms på porteføljepleje har betydning for mange, hvis ikke 
alle, af foreningens medlemmer. Det gælder både medlemmer med en udvidet 
tilladelse, og medlemmer som har en smal tilladelse til rådgivning og formidling 
men ikke handel. For medlemmer med en udvidet tilladelse, som både træffer 
beslutning vedrørende køb og salg af værdipapirer og udfører beslutningerne i 
kundens navn og for dennes regning, vil kundeaftaler kunne være omfattet af den 
ændrede praksis. For medlemmer med en smal tilladelse, og som ikke råder over 
værdipapirerne ved køb og salg, vil være påvirket af de ændringer, der kan komme 
på markedet. 
  
Fondsmæglerforeningen er opmærksom på, at der er behov for et klart 
styringssignal af hensyn til forudsigelig. Imidlertid anbefaler 
Fondsmæglerforeningen, at SKAT har meget stor opmærksomhed på, at der opnås 
en ensartet praksis i Europa på dette punkt. Efter foreningens opfattelse er det 
endnu ikke entydigt, hvilken praksis der anvendes inden for EU. Foreningen 
anbefaler, at Danmark ikke går enegang i denne sag. Risikoscenariet er, at 
forvaltningen flytter til andre lande i EU med en mere lempelig fortolkning af EU 
Domstolens skattepraksis, og ultimativt et eventuelt tab af danske arbejdspladser og 
dansk ekspertise indenfor den finansielle sektor samt et muligt reduceret skatte-
provenu. 
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Foreningen anmoder også SKAT om i videst muligt omfang at undgå, at 
praksisændringen særligt rammer de mindre spillere på markedet, som lægger vægt 
på en meget transparent gebyrmodel i forhold til kunderne, og som ikke har 
mulighed for at ændre på fordelingen mellem forvaltningsgebyr og 
handelsomkostninger. 
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