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20.02.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie 
Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu", om overtrædelse af 
fællesskabsretten i forbindelse med de nye polske fiskale bestemmelser

1. Sammendrag

Med henvisning til de nye polske fiskale bestemmelser vedrørende varer og tjenester, der blev 
vedtaget den 11. marts 2004, anfører andrageren, at reglerne om momsgarantier går særligt 
hårdt ud over små og mellemstore virksomheder, og at de er i strid med gældende 
fællesskabslovgivning, herunder navnlig Rådets sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering 
af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. april 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. februar 2006.

"A. Andragendet

1. Andrageren henviser til den polske momslov af 11. marts 2004 (i kraft pr. 1. maj 2004), 
herunder navnlig til § 97 (stk. 5-8). Denne paragraf indeholder bestemmelser om en 
forlængelse af tilbagebetalingsperioden for overskydende moms til 180 dage (i stedet for den 
normale tilbagebetalingsperiode på 60 dage eller endog kun 25 dage, hvis en række 
betingelser er opfyldt) for visse afgiftspligtige personer. Samtidig giver bestemmelserne 
afgiftspligtige personer "mulighed for at blive helt fritaget for denne restriktion, hvis de stiller
en garanti på PLZ 250.000". Andrageren mener, at disse bestemmelser begrænser 
handelsfriheden i Fællesskabet, og at de er i strid med fællesskabsretten.

Adlib Express Watermark



PE369.906/REV.III 2/5 CM\770864DA.doc

DA

B. Kommissionens bemærkninger

B.1. Fællesskabsretten

2. I artikel 18 i det sjette momsdirektiv1 fastsættes reglerne om udøvelse af retten til fradrag af 
moms. Stk. 4 i denne bestemmelse er affattet som følger:

"Når de tilladte fradrag overstiger det skyldige afgiftsbeløb for en afgiftsperiode, kan 
medlemsstaterne enten overføre det overskydende beløb til den følgende periode eller 
foretage tilbagebetaling i henhold til bestemmelser, som de selv fastsætter.

Medlemsstaterne kan dog afslå overførelse eller tilbagebetaling, når det overskydende beløb 
er ubetydeligt".

B.2. De polske bestemmelser

3. I henhold til § 87 i den polske momslov (i det følgende benævnt "loven") kan den 
afgiftspligtige person enten anmode om tilbagebetaling af den overskydende moms eller 
overføre det overskydende beløb til den følgende periode, når det fradragsberettigede 
momsbeløb overstiger det skyldige afgiftsbeløb. I førstnævnte tilfælde skal 
skattemyndighederne foretage tilbagebetalingen senest 60 dage efter den afgiftspligtige 
persons indgivelse af momsangivelsen. Denne periode reduceres til 25 dage, såfremt visse 
betingelser (anført i paragraffens stk. 6) opfyldes.

4. I henhold til lovens § 97 kan tilbagebetalingsperioden forlænges op til 180 dage i to 
tilfælde:

(i) for afgiftspligtige personer, der indleder afgiftspligtig virksomhed; og

(ii) for afgiftspligtige personer, der har indledt en sådan afgiftspligtig virksomhed inden for 12 
måneder forud for meddelelsen til skattemyndigheden om, at de agter at foretage leveringer 
inden for Fællesskabet eller erhvervelser inden for Fællesskabet.

5. Denne "forlængede" periode på 180 dage ophører med at gælde, når den afgiftspligtige 
person har indgivet fiskale angivelser regelmæssigt gennem 12 måneder. I denne forbindelse 
tages der ikke blot hensyn til momsangivelser, men også til alle andre angivelser relateret til 
statens indtægter, herunder selvangivelser.

6. Uanset ovenstående vil den "forlængede periode" ikke være gældende, hvis den 
afgiftspligtige person stiller sikkerhed, tinglig sikkerhed eller en bankgaranti på PLZ 250.000. 
Den afgiftspligtige person kan ansøge skattemyndigheden om fritagelse eller tilbagebetaling 
at sikkerheden eller garantien ved udløbet af den periode på 12 måneder, der er anført ovenfor 
under punkt 5.

                                               
1 Rådets sjette direktiv 77/388/EØF 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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B.3. EF-Domstolens retspraksis

7. EF-Domstolen har fortolket det sjette momsdirektivs artikel 18, stk. 4, i sin dom i sagen 
Garage Molenheide1. I denne sag tog EF-Domstolen stilling til nationale bestemmelser om 
tvangssikring i fordringer på tredjemand i forbindelse med overskydende momsbeløb, der skal 
tilbagebetales, når der er en stærk formodning for afgiftssvig, eller når der er et momskrav til 
fordel for afgiftsmyndighederne, som bestrides af den afgiftspligtige.

8. Domstolen konkluderede:

(i) at de tilbageholdelser, der er foreskrevet i den belgiske lovgivning, er 
"inddrivelsesforanstaltninger", og at de som sådanne ikke er omfattet af det sjette 
momsdirektivs artikel 18, stk. 4;

(ii) at disse bestemmelser imidlertid skal være i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og ikke må gå ud over, hvad der er nødvendigt af hensyn til dette 
formål; og

(iii) at det tilkommer den nationale ret at tage stilling til, om de pågældende foranstaltninger 
og myndighedernes anvendelse heraf er forholdsmæssige.

9. I Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod den Italienske Republik2 skulle EF-
Domstolen på ny tage stilling til fortolkningen af denne bestemmelse. I dommens punkt 32 og 
33 fastslog Domstolen følgende:

"32. Det følger af selve ordlyden af sjette momsdirektivs artikel 18, stk. 4, og navnlig ordene 
"som de selv fastsætter", at medlemsstaterne har et vist råderum med hensyn til at fastsætte 
bestemmelser om tilbagebetaling af overskydende moms.

33. Da tilbagebetaling af overskydende moms er et af de grundlæggende forhold, der sikrer 
gennemførelsen af princippet om det fælles merværdiafgiftssystems afgiftsneutralitet, kan de 
af medlemsstaterne fastsatte bestemmelser dog ikke udformes således, at de krænker dette 
princip ved at lade den afgiftspligtige helt eller delvis betale momsen".

C. Konklusion. 

10. I lyset af disse afgørelser er spørgsmålet i forbindelse med dette andragende 
tilsyneladende, om de polske bestemmelser om den "forlængede" periode for tilbagebetaling 
af overskydende moms er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.
Kommissionen vil kontakte de polske myndigheder med henblik på at få kendskab til deres 
holdning til dette spørgsmål. Kommissionen vil på grundlag af disse oplysninger afgøre, 
hvilke yderligere foranstaltninger, der skal træffes."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 3. juli 2006.

"Efter mødet i Udvalget for Andragender, som fandt sted den 22.-23. februar 2006, blev 
                                               
1 Dom af 18. december 1997 i de forenede sager C-286/94, C-340/95, C-401/95 og C-47/96.
2 Domstolens dom af 25. oktober 2001 I sag C-78/00.
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Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion anmodet om at fremlægge yderligere 
oplysninger vedrørende dette andragende. Udvalgets medlemmer er tilsyneladende navnlig 
interesseret i at få at vide, hvor langt Kommissionen er kommet med undersøgelsen af den 
polske merværdiafgiftslov. Dette skyldes, at andrageren, hr. Dolezal, har gjort Parlamentet 
opmærksom på lovens formodede generelle uoverensstemmelse med det sjette momsdirektiv 
uden at fremlægge yderligere oplysninger om spørgsmålet1.

Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion anfører, at den er i gang med at undersøge 
den polske momslov samt de gældende momslove i de øvrige medlemsstater, der tiltrådte EU 
den 1. maj 2004. Generaldirektoratet har i denne forbindelse anmodet nogle af disse 
medlemsstater om oplysninger om forskellige aspekter af den pågældende lovgivning.

Såfremt Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion i forbindelse med denne 
overvågning konstaterer en overtrædelse af fællesskabsretten, vil Kommissionen påtage sig 
sin rolle som traktaternes vogter i henhold til EF-traktatens artikel 211."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 29. november 2007.

"Europa-Parlamentet har anmodet Kommissionen om at redegøre for den aktuelle status for 
dette andragende. I denne forbindelse bemærker Generaldirektoratet for Beskatning og 
Toldunion følgende:

- i de polske myndigheders svar af 14. december 2006 på Kommissionens åbningsskrivelse 
af 18. oktober 2006 anførte myndighederne, at den polske lovgivning var i 
overensstemmelse med fællesskabsretten, og Generaldirektoratet for Beskatning og 
Toldunion besluttede derfor at gå videre med overtrædelsesproceduren;

- den 14. juni 2007 blev der afholdt et pakkemøde om overtrædelser i Warszawa mellem 
tjenestemænd fra Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion og de polske 
myndigheder, hvor myndighederne meddelte Kommissionens tjenestegrene, at de på trods 
af svaret på åbningsskrivelsen i sidste ende accepterede Kommissionens holdning, og at 
der snart ville blive stillet et lovforslag om ændring af den eksisterende lovgivning;

- den 27. august 2007 blev der sendt en mail til Polens Faste Repræsentation med 
anmodning om oplysninger om, hvor langt man var nået med behandlingen af 
lovforslaget;

- den 31. august 2007 svarede de polske myndigheder, at forslaget afventede 
andenbehandling i parlamentet, men at tidsrammen var usikker;

- i lyset af det seneste svar agter Kommissionens tjenestegrene at gå videre med proceduren 
og således fremsende en supplerende åbningsskrivelse."

                                               
1 Hr. Dolezal fremhævede desuden et særligt aspekt af den polske momslov, der efter hans opfattelse kunne give 
anledning til en overtrædelse af fællesskabsretten. Dette aspekt blev allerede behandlet i Kommissionens første 
meddelelse om dette andragende af 19. september 2005.
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6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Europa-Parlamentet har anmodet Kommissionen om at aflægge rapport om den nuværende 
situation for dette andragende. I denne forbindelse bekræfter Kommissionen:

- at Kommissionen den 1. februar 2008 sendte den supplerende åbningsskrivelse, ifølge 
hvilken artikel 95, stk. 7, i den polske momslov, som fastsætter en sikkerhed på 250.000 
PLN (62.000 euro) for at undgå anvendelsen af 180-dages-refunderingsperioden fastsat i 
stk. 5 i samme bestemmelse, der anvendtes uden hensyntagen til statskassens faktiske 
risiko og den faktiske størrelse og omstændigheder for den involverede afgiftspligtige 
person, ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten.

- at de polske myndigheder den 1. april 2008 svarede på åbningsskrivelsen, at 180-dages-
momsrefunderingsperioden i sig selv ikke kan anses som uforholdsmæssig; De oplyste 
desuden, at arbejdet for at gennemføre et nyt sikkerhedssystem allerede er på vej;

- at EF-Domstolen i sin afgørelse af sag C-25/07 (Alicja Sosnowska) af 10. juli 2008 
anførte, at de polske bestemmelser, som strækker sig fra 60 til 180 dage for den periode, 
der er tilgængelig for det nationale skattekontor for tilbagebetaling af overskydende moms 
til en afgiftspligtig person, med mindre denne person deponerer et sikkerhedsdepositum til 
en værdi af 250.000 PLN, ikke er i overensstemmelse med det sjette momsdirektiv og 
proportionalitetsprincippet;

- at Kommissionens tjenestegrene den 15. december 2008 sendte det administrative brev til 
de polske myndigheder, hvori de anmodede om detaljerede oplysninger (herunder 
lovtekster) vedrørende de tiltag, som forventes at være i overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen, som udlagt af Domstolen i sag C-25/07;

- at de polske myndigheder den 10. februar 2009 oplyste Kommissionen om, at artikel 97, 
stk. 5-8, i den polske momslov var blevet ophævet af ændringsloven af 7. november 2008 
(Journal of Law af 28. november 2008, nr. 209, pos. 1230). På nuværende tidspunkt findes 
der ingen krav om at betale et sikkerhedsdepositum for at undgå anvendelse af 180-dages-
momsrefunderingsperioden. Ændringen trådte i kraft den 1. december 2008.

I lyset af det seneste svar påtænker Kommissionen derfor at lukke overtrædelsesproceduren 
(IN/C/06/2319)."
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