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Aftalebrev vedrørende værktøj til validering af EU-momsnumre 
 
Det er et grundlæggende krav for at kunne sælge varer og ydelser uden moms til kunder i andre EU-
lande, at kunden (debitoren) har et gyldig EU-momsnummer. Det er derfor vigtigt, at sælger foretager 
en løbende validering af sine EU-kunders momsnumre for at sikre, at de er gyldige. PwC har udviklet 
et værktøj, der gør det muligt for Kunden at validere EU-kunders momsnumre. Kunden ønsker at be-
nytte dette momsvalideringsværktøj. 

 
Dette Aftalebrev og PwC’s Forretningsbetingelser for PwC’s ydelser (samlet ”Aftalen”) fastsætter vilkå-
rene for Kundens adgang til og brug af momsvalideringsværktøjet. 
 
PwC’s ydelse 

PwC’s valideringsværktøj kan validere momsnumrene på alle EU-kunder i én ombæring. Samtidig med 
valideringen oplyses navnene og adresserne på de kunder, som de validerede momsnumre tilhører, 
således at det kan sikres, at de rent faktisk tilhører de kunder, der handles med. Oplysningerne til vali-
deringsprocessen hentes fra den fælles EU-database VIES. PwC’s valideringsværktøj er derfor blot en 
måde, hvorpå EU-momsnumrene nemt og hurtigt kan valideres, fremfor at skulle validere hvert enkelt 
EU-momsnummer i VIES. 

 
Valideringsværktøjet validerer alene momsnumre, og ikke hvorvidt der kan eller bør handles med den 
pågældende kunde, herunder om betingelser for at kunne sælge varer eller tjenesteydelser uden moms 
til EU-kunder er opfyldte. Kunden er ansvarlig for de dispositioner, som kunden foretager på bag-
grund af valideringen. 

 
Momsvalideringsværktøjet må ikke anvendes til at generere regnskabsdata af nogen art eller tjene som 
bogføringsgrundlag. Kunden er selv ansvarlig for generering af korrekte data, beregninger mv., samt 
for at udarbejde et relevant, separat bogføringsgrundlag. 
 
Kunden har som en del af Aftalen adgang til gratis teknisk support på hverdage i tidsrummet 
8.00-16.00 på telefon 39 45 35 00. 
 
Tekniske forudsætninger 

Momsvalideringsværktøjet tilgås via en internetbrowser forbundet med internettet. Momsvaliderings-
værktøjet kan alene afvikles på en computer og ikke på mobile enheder (smartphones, tablets).  
 
Anvendelsen af momsvalideringsværktøjet forudsætter, at Kunden anvender seneste version af Inter-
net Explorer eller af Firefox, samt seneste version af Flash plug-in. 
 
Brugsrettens omfang 

Kunden tildeles en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til at anvende momsva-
lideringsværktøjet efter dets formål. 
 
Kunden må ikke give tredjemand adgang til momsvalideringsværktøjet via online service, internet, 
intranet eller på anden måde, ligesom Kunden ikke må videregive de af PwC tildelte brugernavne og 
passwords til tredjemand. 
 
Momsvalideringsværktøjet må benyttes til validering af momsnumre for Kunden. Der er ingen be-
grænsning på antallet af medarbejdere hos Kunden, som må benytte momsvalideringsværktøjet. 
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PwC forbeholder sig ret til løbende at trække statistik over brugen af brugernavne og passwords, og 
såfremt der konstateres misbrug uden varsel at lukke for Kundens adgang til momsvalideringsværktø-
jet uden refundering af det betalte vederlag. 
 
Kunden og/eller Kundens medarbejdere må ikke foretage reverse engineering, dekompilering eller på 
anden måde læse og fortolke systemets kildekode, omgå tekniske begrænsninger i, eller demontering 
af software omfattet af momsvalideringsværktøjet. 
 
Aftaleperiode 

Aftalen træder i kraft, når Kunden har accepteret aftalebrev og Forretningsbetingelser for PwC’s ydel-
ser, samt modtaget en e-mail med login-oplysninger.  Aftalen indgås for en 2 års periode fra ikrafttræ-
delsesdatoen. Aftalen fornys automatisk for en periode på 12 måneder ad gangen, medmindre Kunden 
forinden har opsagt aftalen.  
 
Aftalen kan opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til udløb af en aftaleperiode. Aftalen kan dog tid-
ligst opsiges til ophør efter 24 måneder fra aftalens ikrafttrædelse. 
 
I tilfælde af væsentlige mangler kan Kunden hæve aftalen uden varsel. En væsentlig mangel anses for 
at forelægge, såfremt momsvalideringsværktøjet har været utilgængeligt for Kunden i en samlet perio-
de på mindst 14 dage, og dette skyldes PwC’s forhold. I sådant tilfælde er Kunden berettiget til at få 
refunderet sin betaling for den resterende del af aftaleperioden. 
 
Kundens ansvar 

Såfremt Kunden har politikker for køb af ydelser hos PwC, er Kunden ansvarlig for at indhente den 
fornødne forhåndsgodkendelse til at købe momsvalideringsværktøjet. 
 
Kunden er ansvarlig for, at PwC modtager alle nødvendige oplysninger om navn, titel og e-mailadresse 
på de af Kundens medarbejdere, der skal have adgang til momsvalideringsværktøjet. Kunden er an-
svarlig for, at oplysningerne er korrekte og er forpligtet til at give PwC meddelelse, såfremt der måtte 
ske ændringer heri.  
 
Kunden er ansvarlig for at anskaffe og installere en anvendelig browsersoftware til fremvisning af 
momsvalideringsværktøjet. PwC er berettiget til med mindst 7 dages varsel at ændre sit programmel 
med den virkning, at Kunden, for at få fuld nytte af momsvalideringsværktøjet, nødsages til at anskaffe 
og installere nyt browsersoftware. 
 
Kunden er selv ansvarlig for, at opkobling til serveren med momsvalideringsværktøjet etableres, samt 
for at opretholde og vedligeholde denne opkobling. 
 
Kunden er ansvarlig for, at Kundens medarbejdere er blevet oplyst om og har forstået betingelserne for 
at bruge momsvalideringsværktøjet, og Kunden er ansvarlig over for PwC for medarbejdernes over-
trædelse heraf. 
 
Honorar 

Kunden betaler et honorar for de første 24 måneder, der udgør 4.500 kr. (ekskl. moms). 
 

For den næste periode på 12 måneder betaler Kunden et honorar på 2.250 kr. (ekskl. moms), med-
mindre aftalen er opsagt forinden. 

 



 

3 af 3 

Forretningsbetingelser for PwC’s ydelser 

Vores ydelser leveres i henhold til vilkårene i dette aftalebrev og de vedlagte Forretningsbetingelser for 
PwC’s ydelser, der sammen med eventuelle øvrige bilag udgør den samlede aftale mellem PwC og 
Kunden.  

Vi henleder særligt opmærksomheden på forretningsbetingelsernes punkt 8 om ansvarsbegrænsning 
og -fritagelse mv. Her fremgår det blandt andet, at PwC ikke garanterer, at digitale ydelser er uden fejl 
og mangler eller for at afviklingen heraf, samt opkoblingen hertil, vil være uden afbrydelser og fejlfri. 
PwC har således intet ansvar eller indflydelse på gyldigheden eller rigtigheden af de oplysninger, vali-
deringsværktøjet henter fra den fælles EU-database VIES. PwC’s samlede erstatningsansvar er be-
grænset til det vederlag (ekskl. moms), Kunden har betalt PwC for de digitale ydelser, de sidste 12 må-
neder forud for den erstatningsudløsende begivenhed, jf. pkt. 8.8. PwC er ikke ansvarlig for indirekte 
tab, jf. pkt. 8.3. Vi henviser endvidere til Kundens skadesløsholdelsespligt i pkt. 8.4. 
 
Endeligt skal vi særligt henlede Kundens opmærksomhed på pkt. 10 om behandling af persondata. 

 
Ved at acceptere dette aftalebrev bekræfter Kunden at have accepteret vilkårene i Forretningsbetingel-
ser for PwC’s ydelser.  

 
 


