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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0951/2004, ingiven av Jan Dolezal, (polsk medborgare), för 
organisationen ”Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu”, om 
överträdelse av gemenskapsrätten när det gäller de nya polska 
skattebestämmelserna

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren tar upp de nya polska skattebestämmelser som antogs den 11 mars 2004 och 
som berör varor och tjänster, och hävdar att bestämmelserna om momsgarantier är särskilt 
stränga mot små och medelstora företag. Han hävdar vidare att de utgör en överträdelse av 
den gällande gemenskapsrätten, särskilt rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering 
av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 april 2005. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 3 februari 2006

A. Framställningen

1. Framställaren tar upp den polska mervärdesskattelagen av den 11 mars 2004 (som trädde i 
kraft den 1 maj 2004), särskilt artikel 97 (punkterna 5–8). Artikeln föreskriver en förlängning 
av återbetalningsperioden för överskjutande moms till 180 dagar (i stället för den normala 
återbetalningsperioden på 60 dagar, eller till och med endast 25 dagar om ett antal villkor är 
uppfyllda) för vissa skattskyldiga personer. Samtidigt införs ”möjligheten att undantas från 
denna begränsning genom att betala en säkerhet på 250 000 zloty”. Framställaren anser att 
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dessa bestämmelser leder till att den fria handeln inom gemenskapen begränsas och att den 
utgör en överträdelse av gemenskapsrätten.

B. Kommissionens anmärkningar angående framställningen

B.1. Gemenskapsrätten

2. I artikel 18 i det i det sjätte momsdirektivet1 fastställs reglerna om utnyttjande av 
avdragsrätten. Följande anges i punkt 4 i artikeln:

”Om tillåtna avdrag för en viss period överstiger skatt att betala kan medlemsstaterna 
antingen göra en återbetalning eller föra över det överskjutande beloppet till nästa period 
enligt villkor som de skall bestämma.

Om det överskjutande beloppet är ringa, kan medlemsstaterna dock vägra att återbetala det 
eller föra över det till nästa period.”

B.2. De polska bestämmelserna

3. Enligt artikel 87 i den polska mervärdesskattelagen (nedan ”lagen”) kan en skattskyldig 
person när den avdragbara mervärdesskatten överstiger den skatt som ska betalas för en 
skatteperiod antingen begära återbetalning av den överskjutande mervärdesskatten eller föra 
över det överskjutande beloppet till nästa period. I det första fallet måste skattemyndigheterna 
återbetala beloppet inom 60 dagar från den dag då den skattskyldiga personen lämnar sin 
deklaration. Denna period minskas till 25 dagar när vissa villkor (som beskrivs i punkt 6 i 
artikeln) är uppfyllda.

4. I artikel 97 i lagen föreskrivs emellertid en förlängning av återbetalningsperioden till 
180 dagar i två fall:

i) För skattskyldiga personer som påbörjar en skattepliktig verksamhet.

ii) För skattskyldiga personer som påbörjade en sådan verksamhet mindre än tolv månader 
före den dag då de meddelade skattemyndigheten sin avsikt att ägna sig åt gemenskapsinterna 
leveranser eller förvärv.

5. Denna ”förlängda” period på 180 dagar upphör att vara tillämplig när den skattskyldiga 
personen regelbundet har lämnat skattedeklarationer under en period på tolv månader. I detta 
avseende beaktas inte bara momsdeklarationer, utan även alla andra skattedeklarationer som 
motsvarar statsinkomster, inklusive dem för personlig inkomstskatt.

6. Utan hinder av ovanstående kommer den ”förlängda” perioden inte att vara tillämplig om 
den skattskyldiga personen ställer en garantisäkerhet, en realsäkerhet eller en bankgaranti till 

                                               
1 Rådets sjätte direktiv 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande 

omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, 13.6.1977, 
s. 1).

Adlib Express Watermark



CM\770864SV.doc 3/5 PE369.906REVIII

SV

ett belopp av 250 000 zloty. Den skattskyldiga personen kan ansöka hos skattekontoret om 
undantag eller återbetalning av säkerheten eller garantin när den tolvmånadersperiod som 
avses i punkt 5 ovan löper ut.

B.3. EG-domstolens rättspraxis

7. EG-domstolen har behandlat tolkningen av artikel 18.4 i det sjätte momsdirektivet i sin 
dom i målet Garage Molenheide.1 I detta mål ställdes EG-domstolen inför nationella 
bestämmelser i vilka det föreskrivs att ett överskjutande mervärdesskattebelopp som ska 
återbetalas kan innehållas som en säkerhetsåtgärd, om det föreligger antingen välgrundade 
misstankar om skatteundandragande eller en fordran på mervärdesskatt för skattemyndigheten 
som den skattskyldige har bestridit.

8. Domstolen drog följande slutsatser:

i) Det innehållande som stadgas i den nationella lagstiftningen utgör ”indrivningsåtgärder”. 
Artikel 18.4 i det sjätte momsdirektivet utgör inte ett hinder för sådant innehållande.

ii) Åtgärderna måste emellertid överensstämma med proportionalitetsprincipen, dvs. de får 
inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå sitt syfte.

iii) Det ankommer på den nationella domstolen att bedöma huruvida bestämmelserna i fråga, 
och det sätt som den behöriga myndigheten tillämpar dem på, är proportionerliga eller inte.

9. I kommissionen mot Italien2 ställdes EG-domstolen återigen inför tolkningen av denna 
bestämmelse. I punkterna 32och 33 i domen meddelade domstolen följande:

”32. Av själva ordalydelsen i artikel 18.4 i sjätte direktivet, särskilt uttrycket ’enligt villkor 
som de skall bestämma’, framgår att medlemsstaterna förfogar över ett visst 
handlingsutrymme när de fastställer de villkor som skall gälla vid återbetalning av 
överskjutande mervärdesskatt.

33. Återbetalningen av överskjutande mervärdesskatt utgör emellertid en av de 
grundläggande omständigheter som garanterar tillämpningen av principen om att det 
gemensamma mervärdesskattesystemet skall vara neutralt. De villkor som medlemsstaterna 
fastställer får därför inte utformas så att de kränker denna princip genom att 
mervärdesskatten helt eller delvis belastar den skattskyldige.”

C. Slutsats

10. Med tanke på dessa domslut förefaller frågan, när det gäller denna framställning, handla 
om huruvida de polska åtgärderna rörande den ”förlängda” perioden för återbetalning av 
överskjutande mervärdesskatt är proportionerliga eller inte. Kommissionen kommer att 
kontakta de polska myndigheterna för att inhämta deras synpunkter i denna fråga. Mot 

                                               
1 Dom den 18 december 1997 i de förenade målen C-286/94, C-340/95, C-401/95 och C-47/96.
2 Domstolens dom den 25 oktober 2001 i mål C-78/00.
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bakgrund av denna information kommer kommissionen att besluta om ytterligare åtgärder 
behöver vidtas.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 3 juli 2006

Till följd av det sammanträde som hölls i utskottet för framställningar 
den 22-23 februari 2006 har Generaldirektoratet för skatter och tullar uppmanats att lämna 
ytterligare upplysningar om denna framställning. Utskottets ledamöter tycks främst vara 
intresserade av hur det går med den undersökning som genomförs av kommissionen om den 
polska lagen om mervärdesskatt. Detta beror på att framställaren, Jan Dolezal, har 
uppmärksammat parlamentet på att denna lag förmodligen är oförenlig med det sjätte 
momsdirektivet generellt sett, utan att lämna ytterligare upplysningar om frågan.1

GD Skatter och tullar informerar om att det för närvarande genomför en undersökning av inte 
bara den polska momslagen, utan även den momslagstiftning som är i kraft i de andra 
medlemsstater som anslöt sig till EU den 1 maj 2004. Inom ramen för denna analys har 
generaldirektoratet begärt upplysningar från några av dessa medlemsstater om olika särskilda 
aspekter av lagstiftningen i fråga.

Om en överträdelse av gemenskapsrätten påvisas till följd av den granskning som genomförs 
av GD Skatter och tullar kommer kommissionen att axla sin roll som fördragens väktare i 
enlighet med artikel 211 i EG-fördraget.

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 29 november 2007

Europaparlamentet har uppmanat kommissionen att redogöra för hur det går med denna 
framställning. I detta avseende konstaterar GD Skatter och tullar följande:

– I sitt svar av den 14 december 2006 på den formella underrättelse som skickades av 
kommissionen den 18 oktober 2006 förklarade de polska myndigheterna att de ansåg att 
den polska lagstiftningen var förenlig med gemenskapsrätten. GD Skatter och tullar 
avsåg därför att gå vidare med överträdelseförfarandet.

– Den 14 juni 2007 hölls ett paketmöte om överträdelser i Warszawa mellan tjänstemän 
från GD Skatter och tullar och de polska myndigheterna. Under mötet informerade de 
polska myndigheterna kommissionens avdelningar om att de, trots svaret på den formella 
underrättelsen, till slut godtog kommissionens åsikter och att ett lagförslag för att ändra 
den gällande lagstiftningen var under utarbetande.

– Den 27 augusti 2007 skickades en skrivelse till den polska ständiga representationen där 
man förhörde sig om hur det gick med lagförslaget.

– Den 31 augusti 2007 svarade de polska myndigheterna att förslaget väntade på andra 
behandlingen i parlamentet, men att det inte fanns någon fast tidsram för förfarandet.

                                               
1 Dessutom lyfte Jan Dolezal fram en särskild aspekt av den polska momslagstiftningen, vilken enligt hans åsikt 

kunde ge upphov till en överträdelse av gemenskapsrätten. Kommissionen behandlade redan denna aspekt i sitt 
första svar av den 19 september 2005 om denna framställning.
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– Mot bakgrund av de polska myndigheternas senaste svar har kommissionens avdelningar 
för avsikt att gå vidare med förfarandet genom att skicka ytterligare en formell 
underrättelse.

6. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 20 februari 2009

Europaparlamentet har uppmanat kommissionen att redogöra för hur det går med denna 
framställning. I detta avseende bekräftar kommissionen följande:

– Den 1 februari 2008 skickade kommissionen en kompletterande formell underrättelse och
förklarade där att artikel 95.7 i den polska momslagen, som föreskriver att en säkerhet på 
250 000 zloty (62 000 euro) måste ställas för att undvika tillämpning av den period på 
180 dagar för återbetalning som fastställs i punkt 5 i samma bestämmelse, som 
tillämpades oavsett den faktiska risken för statskassan och den berörda skattskyldiga 
personens faktiska storlek och omständigheter, inte är förenlig med gemenskapsrätten.

– De polska myndigheterna besvarade den formella underrättelsen den 1 april 2008. I sitt 
svar uppgav de att perioden på 180 dagar för återbetalning av moms i sig inte kunde 
anses vara oproportionerlig. De förklarade även att ett förfarande för att införa ett nytt 
system för säkerheter redan hade inletts.

– I sin dom i mål C-25/07 (Alicja Sosnowska) den 10 juli 2008 förklarade EG-domstolen 
att de polska bestämmelserna, i vilka det föreskrivs om en förlängning från 60 till 
180 dagar av den frist inom vilken den nationella skattemyndigheten ska återbetala 
överskjutande mervärdesskatt till en viss kategori skattskyldiga, såvida inte dessa har 
ställt en säkerhet på 250 000 zloty, inte överensstämmer med det sjätte momsdirektivet
och proportionalitetsprincipen.

– Den 15 december 2008 skickade kommissionens avdelningar en administrativ skrivelse 
med en begäran om detaljerad information (inklusive lagtexter) till de polska 
myndigheterna om de åtgärder som skulle vidtas i syfte att uppnå överensstämmelse med 
EG-rätten enligt den tolkning som görs av EG-domstolen i mål C-25/07.

– Den 10 februari 2009 informerade de polska myndigheterna kommissionen om att 
artikel 97.5–97.8 i den polska momslagen hade upphävts genom en ändringsakt av 
den 7 november 2008 (officiella tidningen, 28.11.08, nr 209 pos. 1320). För närvarande 
finns det inget krav på att betala en säkerhet för att undvika tillämpning av perioden på 
180 dagar för återbetalning av moms. Ändringen trädde i kraft den 1 december 2008.

Mot bakgrund av det senaste svaret har kommissionen för avsikt att föreslå att 
överträdelseförfarandet (IN/C/06/2319) avslutas.
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