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Andragende 0564/2006 af Sandro Adriani, italiensk statsborger, om nedsat momssats 
for audiovisuelle apparater

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Den Europæiske Union om at træffe foranstaltninger for at opnå en 
væsentlig nedsættelse af momssatsen for audiovisuelle (hjemmeunderholdning) apparater, idet 
han hævder, at satsen for dvd'er f.eks. er på 4 % i Spanien, og han opfordrer også til, at man 
optrapper foranstaltninger til bekæmpelse af piratvirksomhed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

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

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

A. De faktiske omstændigheder

Andrageren anmoder Den Europæiske Union om at træffe foranstaltninger for at opnå en 
væsentlig nedsættelse af momssatsen for audiovisuelle (hjemmeunderholdning) apparater, idet 
han hævder, at satsen for dvd'er f.eks. er på 4 % i Spanien, og han opfordrer også til, at man 
optrapper foranstaltninger til bekæmpelse af piratvirksomhed.

B. Juridiske bemærkninger

Artikel 93 ff. i direktiv 2006/112/EF 1 (herefter kaldet "momsdirektivet") fastsætter reglerne 
for momssatser. Ifølge artikel 96-99 skal medlemsstaterne anvende en standardmomssats som 
en procentdel af beskatningsgrundlaget, der fra 1. januar 2006 til 31. december 2010 ikke må 

  
1 Rådets direktiv 2006/112/EC af 28 november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, EUT L 347 af 
11.12.2006.
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være lavere end 15 %.1 Endvidere skal medlemsstater anvende enten en eller to nedsatte 
satser, som ifølge artikel 99 i momsdirektivet ikke må være lavere end 5 %. Disse nedsatte 
satser må dog kun anvendes for leveringer af varer og ydelser, der er opført i bilag III i 
momsdirektivet2 Ingen af de kategorier, der er indeholdt i bilag III, dækker audiovisuelle 
apparater, herunder hjemmeunderholdning eller dvd'er. Derfor kan hverken Italien eller 
Spanien indføre nedsatte momssatser for disse emner.

Efter hvad Kommissionen har kendskab til anvender Italien og Spanien standardmomssatser 
for de pågældende varer. Det kan dog være, at andrageren henviser til de sager, hvor den 
nedsatte momssats anvendes på de dvd'er, som sælges som ekstravarer til de primære varer, 
for hvilke der anvendes nedsat moms. Ifølge Domstolens retspraksis gælder det, at hvis to 
varer set ud fra et økonomisk synspunkt udgør en transaktion, som det ville være kunstigt at 
opsplitte, anvendes momsen for den primære vare, i modsætning til den ekstra vare, for begge 
produkter. 3

Hvad angår anmodningen om at indføre en nedsat momssats for audiovisuelle apparater, kan 
det være nyttigt at holde sig for øje, at nedsatte momssatser eller afgiftsfritagelser indeholdt i 
momsdirektivet er undtagelser fra de generelle regler, der danner grundlag for fællesskabets 
momssystem. At indføre endnu en anden mulighed for anvendelse af en nedsat momssats kan 
føre til større fragmentering af det indre marked, da nogle medlemsstater ville vælge denne 
mulighed og andre ikke ville. I øjeblikket opkræver alle 27 medlemsstater 
standardmomssatser for audiovisuelle apparater, og de varierer allerede fra 15-25 %.  Derfor 
forekommer en udvidelse af bilag III i momsdirektivet ikke ønskelig, da forskellene i 
momsbeløb, der opkræves for de pågældende varer inden for Fællesskabet, kan blive endnu 
større.

Med hensyn til foranstaltninger til bekæmpelse af piratvirksomhed skal det understreges, at 
Kommissionen fortsat arbejder på at styrke allerede eksisterende foranstaltninger til 
bekæmpelse af piratvirksomhed og på at udvikle nye. Et vigtigt eksempel på dette er 
Kommissionen forslag fra 2006 om et direktiv om strafferetlige foranstaltninger, der skulle 
sigte mod at sikre styrkelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder4.

C. Konklusion

Kommissionen mener, at ved ikke at anvende en nedsat momssats for audiovisuelle apparater 
og dvd'er, overtræder Italien og Spanien ikke fællesskabslovgivningen.

  
1 Ibid., artikel 96 og 97.
2 Ibid., artikel 98.
3 Se dom af 27. oktober 2005 i sag C-41/04 Levob Verzekeringen BV og OV Bank NV mod Staatssecretaris van 
Financiën, EUT 28.01.2006, C 22/1.
4 Det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv, vedtaget den 26. april 2006 (KOM(2006)168)


