
CM\1177894DA.docx PE608.125v03-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2014-2019

Udvalget for Andragender

22.2.2019

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 1333/2016 af Todor Lyutskanov, bulgarsk statsborger, for 
Fuel Traders Association om ændringer af den bulgarske momslov, som 
angiveligt er til skade for kommercielle brændstofforhandlere 

1. Sammendrag

Andrageren er formand for Fuel Traders association (sammenslutning af 
brændstofforhandlere). Han er bekymret over de ændringer, som blev vedtaget i september 
2016, af den bulgarske momslov, og som påvirker aktører, der handler med brændstoffer, 
eller en bestemt gruppe af sådanne aktører.  Ændringerne af momsloven forpligter forhandlere 
af flydende brændstof til at stille sikkerhed for skyldig moms i form af et kontant depositum, 
statsobligationer eller en bankgaranti.

Efter andragerens mening medfører de vedtagne ændringer dobbelt indirekte beskatning for 
virksomhederne, i form af både betaling af moms og sikkerhedsstillelse. Sikkerhedsstillelsen 
udgør ifølge andrageren en indirekte beskatning og skaber en uberettiget økonomisk byrde og 
uberettigede økonomiske risici for de erhvervsdrivende. Som følge heraf påvirker 
ændringerne af loven skatteydende selskaber, der angiveligt vil lide under en alvorlig 
økonomisk og administrativ byrde som følge af gennemførelsen heraf.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. februar 2017). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. juni 2017

Artikel 273 direktiv 2006/112/EF1 ("momsdirektivet") bestemmer, at medlemsstaterne kan 
fastsætte andre forpligtelser end dem, der allerede er fastsat i direktivet, som de skønner 

1 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af
  11.12.2006, s. 1).
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nødvendige for at sikre en korrekt opkrævning af momsen og for at undgå svig. De vedtagne 
foranstaltninger må imidlertid ikke føre til en forskelsbehandling mellem indenlandske 
transaktioner og transaktioner mellem medlemsstaterne, som foretages af afgiftspligtige 
personer, eller give anledning til formaliteter i forbindelse med grænsepassage. De må heller 
ikke være mere vidtgående, end hvad der er nødvendigt for at nå målet med at sikre en korrekt 
opkrævning af afgiften og for at undgå svig, og at de må ikke undergrave neutraliteten af 
momsen (jf. Den Europæiske Unions Domstol, sag C-499/13, Macikowski, præmis 37).

Princippet om afgiftsneutralitet er et særligt udtryk for det almindelige princip om 
ligebehandling i den afledte EU-ret og på det særlige skatte- og afgiftsområde (se sag C-
174/08, NCC Construction Danmark, præmis 44). Det forhindrer, at tilsvarende varer eller 
tjenesteydelser, som konkurrerer indbyrdes, momsmæssigt behandles forskelligt, og at 
erhvervsdrivende, som udfører de samme transaktioner, behandles forskelligt med hensyn til 
opkrævning af moms (jf. bl.a. Domstolens dom i sag C-19/12, Efir, præmis 36). 
Neutralitetsprincippet forhindrer ligeledes dobbeltopkrævning af moms (se Domstolens dom i 
sag C-153/11, Klub, præmis 42).

Artikel 176c, stk. 1, i den bulgarske momslov bestemmer, at afgiftspligtige personer, som 
inden for en afgiftsperiode foretager afgiftspligtige leverancer eller erhverver brændstof fra 
andre medlemsstater til videresalg eller modtager brændstof, der er overgået til forbrug fra et 
afgiftsoplag til et samlet beløb på over BGN 25 000, skal stille en etårig garanti i form af en 
kontant depositum, statsobligationer eller en ubetinget og uigenkaldelig bankgaranti. 
Sikkerhedsstillelsen udgør 20 % af beskatningsgrundlaget for de pågældende transaktioner fra 
den foregående momsperiode, men mindst BGN 50 000.

Garantibeløbet frigives inden udløbet af den etårige frist, når den afgiftspligtige person ikke 
længere er momsregistreret eller ophører med transaktioner, der indebærer en forpligtelse til 
at stille sikkerhed, og ikke skylder moms. Garantibeløbet frigives senest syv dage efter den 
afgiftspligtiges anmodning.

Forpligtelsen til at stille garanti finder ikke anvendelse på godkendte oplagshavere som 
defineret i loven om skatter og afgifter i forbindelse med vareoplag (EDTWA), på personer, 
der leverer afgiftsfrit brændstof til brændstoftanke til fly og skibe (med undtagelse af dem, der 
anvendes til privatfly og lystfartøjer), og på personer, der leverer brændstof fra en kommerciel 
virksomhed, som i overensstemmelse med kravene i momslovens artikel 118, stk. 6, gennem 
en direkte forbindelse fremsender oplysninger, der gør det muligt at fastsætte den mængde 
brændstof i tanken, direkte til skattevæsenet..

I dommen i sagen med Federation of Technological Industries m.fl., C-384/04 fastslog 
Domstolen, at artikel 22, stk. 8, i det sjette direktiv som svarer til momsdirektivets artikel 273, 
giver medlemsstaterne mulighed for at kræve, at der stilles sikkerhed for indbetaling af moms. 
Præmis 43 i dommen har følgende ordlyd:

"Sjette direktivs artikel 22, stk. 8, tillader medlemsstaterne at pålægge betalingspligtige og 
personer, der hæfter solidarisk for afgiftens erlæggelse, som fastlagt i henhold til direktivets 
artikel 21, andre forpligtelser end dem, der er omhandlet i de foregående stykker i artikel 22, 
såsom at stille den garanti for den skyldige moms’ erlæggelse, som skønnes nødvendig for at 
sikre opkrævningen heraf og for at undgå svig."

I modsætning til andragerens påstande kan sikkerhedsstillelse for betaling af moms ikke anses 
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for en form for dobbelt momspåligning. Garantien kan ikke anses for at være en ekstraafgift, 
der skal betales til statskassen. I henhold til den nationale lovgivning er sikkerhedsstillelsen 
begrænset til et år, og den afgiftspligtige person kan anmode om frigivelse af garantien inden 
udgangen af denne periode.

For så vidt angår den påståede forskelsbehandling i forhold til andre brændstofforhandlere, 
forekommer det, at de personer, der er omfattet af forpligtelsen til at stille sikkerhed, og dem, 
der er fritaget for den, ikke befinder sig i den samme situation. En del af de personer, der er 
fritaget for forpligtelsen, er faktisk allerede underlagt andre krav, som også har til formål at 
sikre en korrekt opkrævning af momsen og forhindre svig, og som ikke forekommer mindre 
byrdefulde. Dette er tilfældet for godkendte oplagshavere og personer, der leverer brændstof 
fra en kommerciel virksomhed, der er forpligtet til at anvende skatteregistreringsudstyr eller 
automatiske indberetningsordninger, som giver skattemyndighederne mulighed for at 
fjerovervåge de mængder brændstof, der modtages eller leveres (jf. artikel 47 i EDTWA og 
artikel 118, stk. 6, i momsloven). En anden kategori, der er fritaget for forpligtelsen til at stille 
sikkerhed er afgiftspligtige personer, som udfører visse specifikke transaktioner (levering af 
brændstof til luftfartøjer og skibe), der er fritaget for punktafgifter og i vid udstrækning også 
fritaget for moms i henhold til momsdirektivets artikel 148. Den tredje kategori vedrører 
afgiftspligtige personer, som ikke når op på mindstebeløbet på BGN 25 000. Tilsyneladende 
anså lovgiverne momstabet fra disse to kategorier for så ringe, at det ikke var nødvendigt at 
sikre dem.  

For så vidt angår de angivne negative konsekvenser af kravet for mindre virksomheder er 
Kommissionen af den opfattelse, at garantien forekomme overdreven i forhold til risikoen og 
kunne udgøre en for stor byrde for virksomheder, hvis transaktioner er en smule over 
mindstebeløbet på 25 000 BGN. Disse afgiftspligtige personer er faktisk nødt til at stille en 
garanti på BGN 50,000, hvilket er ca. 10 gange større end det skyldige momsbeløb. Samtidig 
skal virksomheder, der udfører transaktioner, som der skal stilles garanti for, til et 
afgiftspligtigt beløb på 250,000 BGN, også stille en garanti på BGN 50,000, hvilket i dette 
tilfælde nøjagtig dækker den skyldige moms på 20 %.  

Konklusion

På baggrund af ovenstående forekommer det påkrævet at anmode de bulgarske myndigheder 
om at fremsende bemærkninger om spørgsmålet om forholdsmæssigheden af den garanti, som 
skal stilles af mindre brændstofsælgere. 

4. Kommissionens svar (REV I), modtaget den 28. marts 2018

Kommissionen besluttede den 8. marts 2018 efter dens svar til Europa-Parlamentet af 30. juni 
2017 at sende en åbningsskrivelse til Bulgarien. De bulgarske myndigheder er blevet anmodet 
om at fremsætte deres bemærkninger inden for en frist på to måneder. Når Kommissionen har 
undersøgt disse bemærkninger, eller hvis ingen bemærkninger er blevet fremsendt inden for 
den anførte tidsfrist, kan Kommissionen fremsætte en begrundet udtalelse.

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 22. februar 2019

Efter Kommissionens åbningsskrivelse af 8. marts 2018 ændrede Bulgarien sin lovgivning for 
at bringe den i overensstemmelse med EU-retten. Mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse, som 
er til skade for små virksomheder, der handler med brændstof, blev afskaffet pr. 1. januar 
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2019. Andrageren er blevet informeret om denne lovændring.


