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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0418/2006 af Danuta Wilinska, polsk statsborger, om polsk 
skattelovgivnings uforenelighed med bestemmelserne i Rådets første direktiv 
67/227/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter 
og Rådets sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning 
om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at bestemmelserne i polsk skattelovgivning er uforenelige med 
bestemmelserne i EU's momsdirektiv, og henviser især til artikel 2 i det første direktiv, hvoraf 
det fremgår, at det fælles merværdiafgiftssystem bygger på den grundsætning, at der på ting 
og tjenesteydelser skal anvendes en generel forbrugsafgift, der er nøjagtig proportional med 
tingenes og tjenesteydelsernes pris, uanset antallet af omsætninger i de produktions- og 
fordelingsled, der ligger før beskatningsleddet, og artikel 17 i det sjette direktiv om 
fradragsrettens indtræden og omfang. Andrageren, der føler, at hun har været offer for denne 
uforenelighed, opfordrer derfor Europa-Parlamentet til at undersøge de faktiske 
omstændigheder, hun fremfører i andragendet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2007.

"Andragendet

National lovgivning

1. Ifølge § 43, stk. 1, afsnit 2, i den polske momslov1 (i det følgende benævnt "loven") og 
  

1 Lov om afgift på varer og tjenesteydelser af 11.3.2004.
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lovens stk. 2 er en afgiftspligtig persons levering af en bygning eller en del af en 
bygning fritaget for moms, når ikke leverandøren var berettiget til at fradrage den 
moms, der blev betalt i forbindelse med dennes køb af bygningen.

2. Ifølge lovens § 43, stk. 6, finder denne fritagelse imidlertid ikke anvendelse, når 
leverandøren har udgifter til arbejde på bygningen, der overstiger 30 % af bygningens 
værdi, og når samme leverandør:
(i) var berettiget til at fradrage den moms, der blev opkrævet for dette arbejde;

(ii) har udøvet afgiftspligtig virksomhed i bygningen i en periode på mindst fem år.

3. I henhold til lovens § 109, stk. 5, fastsættes det, at når en afgiftspligtig person afgiver en 
selvangivelse, der udviser et fradragsberettiget momsbeløb, som er højere end det beløb, 
personen rent faktisk er berettiget til, skal skattemyndighederne fastsætte det korrekte 
fradragsberettigede momsbeløb og pålægge personen en tillægsafgift svarende til 30 % 
af det for højt ansatte beløb.

De faktiske omstændigheder

4. Andrageren er polsk statsborger, som driver et privat selskab (i det følgende benævnt 
"selskabet") i den pågældende medlemsstat. På momsområdet sidestilles selskabet med 
en afgiftspligtig person.

5. I 2005 købte selskabet en fast ejendom, som skulle bruges inden for rammerne af dets 
økonomiske aktivitet. Leverandøren erklærede derfor for notaren, at betingelserne i den 
polske momslov for momsfritagelse ikke var opfyldt. Begrundelsen herfor var, at 
leverandøren havde fået udført arbejde på ejendommen, som oversteg 30 % af 
ejendommens værdi, og efterfølgende havde foretaget fradrag af momsen på dette 
arbejde.

6. Leverandøren opkrævede derfor moms, som selskabet efterfølgende foretog fradrag af. I 
forbindelse med en efterfølgende skattekontrol konkluderede skattemyndighederne 
imidlertid, at det udførte arbejde på bygningen rent faktisk ikke oversteg 30 % af 
bygningens værdi. Derfor opfyldte leveringen af bygningen alle betingelser for, at 
momsfritagelsen kunne finde anvendelse.

7. I forlængelse af denne kontrol blev selskabet pålagt:
(i) at betale den moms, der var blevet foretaget fradrag af i forbindelse med købet af 

den faste ejendom, tilbage til skattemyndighederne;
(ii) at betale den under pkt. 3 ovenfor nævnte tillægsafgift.

8. Andrageren mener, at fritagelsen i lovens § 43, stk. 1, 2 og 6, er i modstrid med 
fællesskabsretten, da den ikke overholder princippet om retssikkerhed. Begrundelsen 
herfor er, at en køber af fast ejendom er nødt til at stole på leverandørens udtalelser om 
momsfritagelsesbestemmelsens anvendelse og ikke har nogen reel mulighed for at 
kontrollere udtalelsernes rigtighed. 
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9. Derudover mener andrageren, at tillægsafgiften på 30 % i henhold til lovens § 109, stk. 
5, krænker fællesskabsretten, da bestemmelsen ikke understøttes i de harmoniserede 
fællesskabsbestemmelser på momsområdet og klart går for vidt.

Fællesskabsretten

10. Artikel 13, pkt. B, litra c), i det sjette momsdirektiv1, som er fællesskabslovgivningens 
vigtigste dokument på momsområdet, lyder som følger:

"Med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser fritager medlemsstaterne på 
betingelser, som de fastsætter for at sikre en korrekt og enkel anvendelse af 
nedennævnte fritagelser, og med henblik på at forhindre enhver mulig form for svig, 
unddragelse og misbrug:
(…)
(c) levering af goder, der udelukkende har været anvendt i forbindelse med sådanne 
former for virksomhed, som i medfør af denne artikel eller af artikel 28, stk. 3, litra b), 
er fritaget for afgift, såfremt disse goder ikke har givet ret til fradrag, samt levering af 
goder, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra retten til fradrag i 
medfør af artikel 17, stk. 6;
(…)".

11. I det sjette momsdirektivs artikel 22 fastsættes "forpligtelser for betalingspligtige 
personer". Ifølge artiklens stk. 4, litra a) og b), skal enhver afgiftspligtig person 
regelmæssigt afgive en angivelse indeholdende alle nødvendige oplysninger til 
fastsættelse af den skyldige afgift og de fradrag, der skal foretages.

12. I direktivet nævnes ikke direkte nogen form for tillægsafgift, der skal pålægges 
afgiftspligtige personer, der ikke afgiver korrekt momsangivelse. I henhold til artikel 22, 
stk. 8, kan medlemsstaterne imidlertid fastsætte "andre forpligtelser, som de skønner 
nødvendige for at sikre en nøjagtig opkrævning af afgiften og for at undgå svig", med 
forbehold af kravene om ligebehandling af indenlandske transaktioner og transaktioner 
inden for Fællesskabet og under forudsætning af, at forpligtelserne ikke giver anledning 
til grænseoverskridende formaliteter.

Kommissionens holdning

Fritagelse i forbindelse med levering af fast ejendom

13. Kommissionen bemærker, at det er forholdsvis almindeligt, at den korrekte 
momsrelaterede behandling af en levering af varer eller tjenesteydelser afhænger af 
visse faktorer, som kun leverandøren vurderer og har kendskab til. Det er den 

  
1 Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om 

omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145 af 
13.6.1977, s. 1).
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pågældende persons status som afgiftspligtig person, etableringsstedet og leverandørens 
status som offentligt organ eller anerkendt momspligtig institution klare eksempler på.

14. For så vidt angår den fritagelse, der fremgår af artikel 13, pkt. B, litra c), i det sjette 
momsdirektiv, er det en kendsgerning, at dens anvendelse afhænger af en række 
omstændigheder omkring leverandøren. Hvorvidt leverandøren var berettiget til at 
fradrage den moms, han betalte ved anskaffelsen af varen, eller ej, er noget, kun han kan 
vurdere, og køber må stole på hans udtalelser i denne henseende.

14 a. Medlemsstaterne er naturligvis nødt til at oprette en mekanisme til korrektion af enhver 
afgift, der er blevet uretmæssigt opkrævet som følge af leverandørens urigtige angivelse.
Der henvises til pkt. 16 ff. nedenfor.

15. Uanset ovenstående understreger Kommissionen, at det i forbindelse med nærværende 
andragende har vist sig, at visse aspekter af det nuværende polske momssystem 
vedrørende levering af fast ejendom ikke synes at være helt i overensstemmelse med 
bestemmelserne i det sjette momsdirektiv. Derfor vil Kommissionens tjenestegrene 
anmode de polske myndigheder om yderligere oplysninger om emnet.

Korrektion af momsfradrag

16. For så vidt angår dette andet element, skal der henvises til, at Domstolen allerede i en 
række domme har gjort det klart, at retten til fradrag af moms udelukkende må udøves i 
henhold til de faktisk skyldige afgifter. Hvis der således ved en fejl er blevet opkrævet 
moms på en levering, er køber ikke berettiget til at foretage momsfradrag, uanset om 
han har betalt moms til leverandøren eller ej1. Under disse omstændigheder er 
skattemyndighederne berettiget til at korrigere ethvert beløb, der uberettiget er blevet 
foretaget fradrag for.

17. Den nationale lovgivning skal imidlertid indeholde bestemmelser, som gør det muligt at 
få korrigeret fejlagtigt opkrævede beløb. Det betyder, at leverandøren skal betale det 
fejlagtigt fakturerede beløb tilbage til køber, og at skattemyndighederne skal refundere 
det pågældende beløb til leverandøren2. Korrektionen af fradraget medfører derfor intet 
økonomisk tab for køber.

17 a. Kommissionens tjenestegrene vil anmode de polske myndigheder om yderligere 
oplysninger om mekanismerne for korrektion af fejlagtigt opkrævede beløb. Selv om 
disse mekanismer ikke er omfattet af det sjette momsdirektiv, er det fast retspraksis, at 
medlemsstaterne skal oprette sådanne.

Tillægsafgift på 30 %

18. Den tillægsafgift på 30 %, der fastsættes i lovens § 109, stk. 5, er genstand for et 

  
1 Domstolens dom af 13. december 1989 i sag C-342/87, Genius Holding.
2 Forslag til afgørelse af 8.6.2006 i sag C-35/05 af generaladvokat Sharpston, præmis 65.
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præjudicielt spørgsmål, der for øjeblikket behandles af Domstolen1. I sine skriftlige 
bemærkninger til sagen har Kommissionen oplyst, at:

(i) det sjette momsdirektiv i princippet ikke omfatter en sådan foranstaltning bestående af 
en tillægsafgift som sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen til at afgive 
korrekt momsangivelse og forhindre uregelmæssige momsangivelser. 

(ii) proportionalitetsprincippet ikke desto mindre finder anvendelse på en sådan 
foranstaltning;

iii) det påhviler de nationale domstole at undersøge, hvorvidt den pågældende 
foranstaltning og den måde, den gennemføres på af den kompetente administrative 
myndighed, er rimelig. I denne forbindelse skal de nationale domstole bl.a. tage højde 
for:

- hvorvidt tillægsafgiften tager højde for den sanktionerede uregelmæssigheds 
indvirkninger på budgettet eller ej;

- hvorvidt det reelt var tilsigtet at snyde skattemyndighederne og begå skattesvig.

19. Det skal imidlertid bemærkes, at de faktiske omstændigheder i den sag, der verserer for 
Domstolen, indtrådte forud for Polens tiltrædelse af EU. Det er derfor ganske 
sandsynligt, at Domstolen erklærer, at den ikke er kompetent til at besvare de af den 
forelæggende ret stillede spørgsmål. 

20. Derfor vil Kommissionen ikke afvente dommen i ovennævnte sag. Den vil derimod 
inden for kort tid anmode de polske myndigheder om yderligere oplysninger i sagen.

Konklusion

Kommissionen vil anmode de polske myndigheder om yderligere oplysninger:

(i) om momsfritagelsen i forbindelse med levering af fast ejendom;
(ii) om mekanismen til korrektion af fejlagtigt opkrævede beløb;

iii) om tillægsafgiften på 30 %, der fastsættes i § 109, stk. 5, i den polske momslov.

og skal holde udvalget underrettet om sine konklusioner."

  
1 Sag C-168/06, Ceramika Parady.
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