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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0018/2019 af Eleonora Stancato, italiensk statsborger, om 
fjernelse af moms på 22 % på bleer og hygiejneartikler

1. Sammendrag

Andrageren er bekymret over, at bind og bleer er blevet pålagt den højeste momssats, nemlig 
22 %, som om det drejede sig om luksusvarer. Hun påpeger endvidere, at andre produkter 
såsom barberknive og trøfler, der betragtes som nødvendige varer, er pålagt en momssats på 
kun 5 %. Det kan potentielt være diskriminerende mod kvinder, ældre, børn, personer med 
handicap og mindre gunstigt stillede personer. Andrageren beder derfor EU om at anmode 
Italien om at fjerne eller sænke momsen på disse varer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. april 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. juni 2019

I henhold til momsdirektivet1 skal medlemsstaterne anvende en standardmomssats på mindst 
15 %. Derudover kan medlemsstaterne anvende op til to nedsatte momssatser på mindst 5 % 
(artikel 98), men kun på de varer og tjenesteydelser, der er anført i bilag III til 
momsdirektivet. I henhold til punkt 3 i bilag III kan medlemsstaterne anvende en nedsat 
momssats på mindst 5 % på farmaceutiske produkter, der anvendes til hygiejnebeskyttelse. 

De hygiejnebeskyttelsesmidler, som andragendet omhandler, nemlig hygiejneartikler til 
kvinder, falder ind under denne bestemmelses anvendelsesområde. Italien ville derfor kunne 
anvende en nedsat sats på levering af hygiejneartikler til kvinder. I stedet har Italien valgt at 
anvende sin standardmomssats på disse varer. Anvendelsen af en standardmomssats på 

1 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 
11.12.2006, s. 1).
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kvindelige hygiejneartikler i Italien er i overensstemmelse med momsdirektivet, og 
Kommissionen kan derfor ikke kræve, at Italien dropper denne momssats. Dette gælder også 
anvendelsen af en nedsat momssats på fødevarer som f.eks. trøfler, da det er op til Italien at 
bestemme, hvilke fødevarekategorier der skal belægges med en nedsat momssats.

I henhold til det nuværende momsdirektiv er det derimod ikke muligt for medlemsstaterne at 
anvende en nedsat momssats på bleer og barberknive.

I modsætning til en udbredt opfattelse indeholder momsdirektivet ingen henvisning til 
hverken "luksus-" eller "nødvendige" varer eller tjenesteydelser. Listen over nedsatte satser 
(bilag III) er resultatet af et kompromis i Rådet mellem alle EU's finansministre, eftersom EU-
retten på beskatningsområdet skal vedtages med enstemmighed. Den omfatter derfor visse 
nødvendige varer såsom fødevarer eller farmaceutiske produkter, men også andre poster som 
f.eks. entré til forestillinger eller ydelser leveret af forfattere. 

Den opfattelse, at det ikke er meningen, at nødvendige varer skal belægges med moms, er 
derfor ikke korrekt. De såkaldte nulsatser udgør en særlig undtagelse fra de generelle regler 
om momssatser. De udgør en del af visse medlemsstaters midlertidige undtagelser på 
grundlag af, at disse satser var gældende før den 1. januar 1991, og de er fortsat begrænset til 
de varer, som de på dette tidspunkt fandt anvendelse på. Indførelse af en nulsats på 
hygiejnebeskyttelsesmidler, herunder hygiejneartikler til kvinder, ville således ikke være i 
overensstemmelse med EU's nuværende momsregler.

Ikke desto mindre vedtog Kommissionen den 18. januar 2018 et forslag til Rådets direktiv om 
ændring af momsdirektivet for så vidt angår satser for merværdiafgiften2. Når forslaget er 
vedtaget af Rådet, og forudsat at det endelige momssystem er trådt i kraft3, vil det give 
medlemsstaterne et større spillerum med hensyn til fastsættelse af momssatser. Det vil navnlig 
udvide rammerne for, at medlemsstaterne kan give en favorabel momsbehandling af bestemte 
varer, herunder muligheden for at momsfritage levering af hygiejnebeskyttelsesmidler og 
bleer. Anvendelsen af enhver sats vil dog fortsat være en skønsmæssig beslutning, som den 
enkelte medlemsstat træffer.

Konklusion

Kommissionen kan ikke forudsige resultatet af drøftelserne eller datoen for ikrafttrædelsen af 
det foreslåede rådsdirektiv, som i øjeblikket drøftes i Rådet. Som nævnt ovenfor kræver 
vedtagelsen af Kommissionens forslag på skatteområdet, at medlemsstaterne godkender det 
enstemmigt.

2 COM(2018)0020.
3 Artikel 2 i forslaget til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for 
merværdiafgiften (COM(2018)0020).


