
CM\1000233DA.doc PE467.093v03-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

31.5.2013

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1557/2009 af Izabella Mészárosné Györvári, ungarsk statsborger, for 
"Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége" (Unionen for Beskyttelse af 
Erhvervsinteresser) om forskelsbehandling af små og mellemstore virksomheder i 
Ungarn og manglende opfyldelse af EU-standarderne

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at små og mellemstore virksomheder i Ungarn forskelsbehandles af de 
nationale myndigheder i forbindelse med gennemførelse af lovgivningen om beskatning, 
finansiering og deltagelse i udbudsprocedurer, hvilket igen favoriserer de multinationale 
virksomheders monopolpraksis. Hun kritiserer også bankernes holdning til små og 
mellemstore virksomheder og anfører, at mange af dem drives til konkurs, fordi de ikke kan 
opnå lån, og hun påpeger, at de med hensyn til betaling af skat gives et meget lille spillerum 
af de ungarske myndigheder, der imidlertid er mere villige til at acceptere, at de store 
virksomheder betaler for sent. Hun anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge hendes 
påstande og opfordrer det til at vedtage en beslutning, hvori de ungarske myndigheder 
opfordres til at leve op til de europæiske standarder med hensyn til behandling af små og 
mellemstore virksomheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11 februar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011

Andragendet, der afspejler andragerens holdninger og klager, rejser forskellige retlige 
spørgsmål vedrørende situationen for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Ungarn i 
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2009.

Med hensyn til den generelle situation for virksomheder i Ungarn havde sektoren for SMV'er 
i 2009 en højere procentdel af mikrovirksomheder end EU-gennemsnittet, og procentdelen af 
mellemstore og små virksomheder var som en konsekvens heraf lavere.

SMV'ernes bidrag til den ungarske økonomi, der defineres som procentdelen af den samlede 
merværdi, var lavere end EU-gennemsnittet. SMV'ernes bidrag til beskæftigelsen i Ungarn 
var derimod højere (71 %) end det europæiske gennemsnit (67 %). I sektoren for SMV'er er 
der store forskelle: I Ungarn bidrager et forholdsvis højt antal mikrovirksomheder mere til 
beskæftigelsen (35 %) end det er tilfældet for EU-gennemsnittet (30 %).

I andragendet rejses følgende særlige punkter: Først og fremmest bankernes finansiering af 
virksomhederne. I andragendet henvises der til lånekontrakter, der indgås ensidigt af 
bankerne. Lån, der bevilges til forbrugerne, er underlagt EU-lovgivningen, men lån, der 
bevilges til virksomhederne, er ikke underlagt nogen bestemt lovgivning på EU-plan. 
Medlemsstaterne kan således frit indføre deres egen lovgivning vedrørende virksomhedslån. 
Derfor finder de nationale procedureregler anvendelse. Hvis lånene bevilges på baggrund af 
en afgørelse, der hverken er rimelig eller begrundet fra bankens side, kan virksomheden 
overveje at anlægge søgsmål.

I øvrigt henvises der i andragendet også til detailbetalinger og manglende betaling til 
leverandører i forbindelse med store virksomheders betaling. Den 16. februar 2011 vedtog 
Kommissionen et nyt direktiv1 om bekæmpelse af forsinket betaling. Bestemmelserne i det 
nye direktiv omfatter bl.a.:

 harmonisering af betalingsperioden for betalinger fra offentlige myndigheder til 
virksomheder at offentlige myndigheder inden for en frist på 30 dage eller under 
ganske særlige omstændigheder inden for en frist på 60 dage skal betale for de varer 
og tjenesteydelser, de køber 

 kontraktfrihed i handelstransaktioner: Virksomheder skal betale deres regninger inden 
for en frist på 60 dage, medmindre der udtrykkeligt indgås aftale om en anden frist, og 
denne ikke er klart urimelig 

 at virksomheder får automatisk beføjelse til at opkræve renter af forsinket betaling og 
desuden som minimum kan indhente et fast beløb på 40 EUR til dækning af 
inddrivelsesomkostninger. At de kan opnå godtgørelse af alle øvrige rimelige 
inddrivelsesomkostninger

 at den lovpligtige rente for forsinket betaling stiger til et niveau på mindst 8 % over 
Den Europæiske Centralbanks referencerente. Offentlige myndigheder ikke har 
beføjelse til at fastsætte en lavere rentesats for forsinket betaling.

Medlemsstaterne kan i øvrigt fortsat bevare eller iværksætte love og regler, som er mere 
fordelagtige for den bidragsberettigede end bestemmelserne i det nye direktiv. Dette direktiv 
skal være gennemført i den nationale lovgivning inden den 16. marts 2013.

                                               
1 Direktiv 2011/7/EU.
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Med hensyn til virksomhedernes regnskaber hævder andrageren, at der foregår 
forskelsbehandling i forbindelse med gennemførelsen af den ungarske lovgivning vedrørende 
offentliggørelse af virksomhedernes regnskaber. Visse multinationale selskaber bliver ifølge 
andrageren begunstiget til ulempe for de ungarske SMV'er. Selv om de europæiske 
regnskabsdirektiver kræver, at virksomhederne offentliggør deres årsregnskaber, henhører 
iværksættelsen af dette krav og navnlig definitionen og gennemførelsen af sanktionerne under 
de ungarske myndigheders ansvarsområde. Vi opfordrer derfor andragendets ophavsmænd til 
først og fremmest at henvende sig til de nationale myndigheder.

Med hensyn til offentlige kontrakter oplyser andrageren, at SMV'er reelt ikke har mulighed 
for at deltage i udbudsprocedurerne, idet visse kontrahenter får lov til at deltage i 
procedurerne, selv om de burde udelukkes fra disse på grund af deres uhæderlige praksis på 
markedet.

Ifølge en undersøgelse, som var bestilt af Kommissionen og i 2010 blev afsluttet for perioden 
2006-2008, har SMV'erne som hovedkontrahenter opnået et gennemsnit på 60 % af de 
offentlige indkøb, hvilket er et højere niveau end den europæiske tærskel, hvilket svarer til 
34 % af værdien af disse indkøb. I Ungarn kom 47 % af værdien af disse kontrakter SMV'erne 
til gode, hvilket svarer til en sats, der er højere end EU-gennemsnittet1.

Kommissionen lægger stor vægt på at lette SMV'ers adgang til markederne for offentlige 
indkøb og har offentliggjort et dokument, der indeholder retningslinjer for dette, og som 
fastslår, hvordan den nuværende juridiske ramme kan anvendes til at lette SMV'ers adgang 
samtidig med, at den nyttige nationale praksis bevares. Dokumentet foreligger også på 
ungarsk2. 

EU-direktiverne om offentlige indkøb3 indeholder visse obligatoriske kriterier om udelukkelse 
(f.eks. økonomiske aktører, der er involveret i korruption og svig) samt andre fakultative 
kriterier om udelukkelse, som de offentlige myndigheder, der tildeler kontrakter, kan anvende, 
f.eks. i forbindelse med tilbudsgiveres mangler og en alvorlig grad af faglig uhæderlighed. 
Disse udelukkelseskriterier fremgår af den ungarske lov om offentlige indkøb, og deres 
anvendelse henhører under de individuelle kontraherende myndigheders ansvar.

Kommissionen har mulighed for at indlede en overtrædelsesprocedure mod en medlemsstat, 
hvis denne overtræder EU-retten. Andragendet indeholder ikke elementer, der gør det muligt 
for Kommissionen at drage konklusioner i denne retning.

Med hensyn til spørgsmålene om afgiftspålæggelse kritiserer klageren den ungarske 

                                               
1 Vurdering af SMV'ers adgang til markederne for offentlige indkøb i EU, GD Erhverv og Industri, Endelig 
rapport, september 2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_hu.pdf.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne 
ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og 
anlægskontrakter (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114–240); Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 
31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt posttjenester (EUT L 134, 30.4.2004, s. 1–113). Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden 
for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (»forsyningsvirksomhedsdirektivet«) (EUT L 134 af 
30.4.2004, s. 1).
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lovgivning, ifølge hvilken myndighederne kan opkræve betaling af det momsbeløb, der 
pålægges en tjeneste leveret af en momspligtig person, også selv om denne ikke har modtaget 
betaling for sin tjeneste.

I overensstemmelse med artikel 62 og 63 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles 
merværdiafgiftssystem kan statskassen kræve betaling af afgiften hos den skyldende person, 
når leveringen af varerne eller tjenesteydelsen er gennemført, også selv om betalingen 
udsættes.

I medfør af artikel 90 i dette direktiv nedsættes afgiftsgrundlaget tilsvarende på betingelser, 
der fastsættes af medlemsstaterne i tilfælde af ikke-betaling eller kun delvis betaling efter det 
tidspunkt, hvor transaktionen har fundet sted. Medlemsstaterne kan imidlertid fravige denne 
regel.

I betragtning af ovenstående bestemmelser synes de ungarske myndigheders praksis, der 
beskrives i andragendet, og som består i at opkræve momsbeløb inden betaling af en faktura 
for en tjenesteydelse, ikke at udgøre en overtrædelse af direktiv 2006/112/EF. I tilfælde af, at 
regningen ikke bliver betalt, reduceres momsgrundlaget i henhold til betingelser fastsat af 
medlemsstaterne. Da medlemsstaterne kan fravige reglen, er de imidlertid ikke tvunget til at 
tilbyde mulighed for en sådan reducering.

På baggrund af ovenstående indeholder andragendet ingen elementer, der giver anledning til 
at fastslå en overtrædelse af det pågældende direktiv.

Andragendet slår ikke fast, at der er sket en overtrædelse af fællesskabslovgivningen.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 31. maj 2013

Kommissionens bemærkninger

De ungarske myndigheder har tilvejebragt nye elementer i deres skrivelse af 21. april 2012.

Efter valget i 2010 har den nye ungarske regering truffet en række foranstaltninger, som 
imødegår andragerens bekymringer. De ungarske myndigheder anfører, at ingen af de 
problemstillinger, der er omhandlet i andragendet vil være ansvarspådragende for den 
ungarske stat i forbindelse med overtrædelse af EU-retten. Andrageren anerkender også den 
indsats, den nuværende regering har gjort for at forbedre erhvervsklimaet, i sin besvarelse til 
Udvalget for Andragender af 5. februar 2013.

Efter at have analyseret svaret fra de ungarske myndigheder og under hensyntagen til de deri 
indeholdte argumenter fastholder Kommissionen sit tidligere standpunkt om, at der ikke 
foreligger beviser, som kan godtgøre, at den ungarske stat overtræder EU-retten.

Argumenterne i skrivelsen kommer ind på en række spørgsmål og tilvejebringer et klart svar 
på disse. Nogle eksempler herpå er oplistet nedenfor:

Urimelig eller svigagtig handelspraksis 

- (når de virksomheder, der rent faktisk udfører arbejdet, kun betales delvis eller slet ikke): De 
ungarske myndigheder har truffet foranstaltninger til at tackle dette problem. De indbefatter 
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en handlingsplan, som skal hjælpe SMV'er, der befinder sig sidst i en forretningskæde, til rent 
faktisk at få deres betaling. Siden 2012 har der været strengere indberetningskrav. Svigagtige 
virksomhedsejere har forbud mod at starte ny virksomhed i fem år.

- (i forbindelse med procedurer for offentlige indkøb): Erhvervsdrivende, der er involveret i 
denne form for praksis, kan under visse omstændigheder udelukkes fra at deltage i et 
offentligt udbud, forudsat at den kontraherende myndighed har anvendt de relevante 
udelukkelsesårsager, som er fastsat i artikel 45, stk. 2, i direktiv 2004/18/EF eller artikel 54, 
stk. 4, i direktiv 2004/17/EF. Det er imidlertid ikke en pligt at anvende disse 
udelukkelsesårsager i udbudsbekendtgørelsen, og den kontraherende myndighed kan til 
enhver tid vælge ikke at udelukke virksomheder, som har været involveret i denne form for 
praksis. Der vil kun være tale om en overtrædelse af EU-retten, såfremt den kontraherende 
myndighed i udbudsbekendtgørelsen forbyder deltagelse af virksomheder, som har været 
involveret i urimelig og svigagtig handelspraksis, og derefter undlader at udelukke sådanne 
virksomheder i forbindelse med udbudsproceduren. Denne vurdering må foretages sag for 
sag.

Moms: Andrageren kritiserede den national momslovgivning, som giver pålæg om betaling af 
den moms, der er angivet på fakturaen, selv om denne moms ikke betales af modtageren af 
varer eller tjenesteydelser.

En sådan bestemmelse er imidlertid ikke i modstrid med det fælles europæiske 
merværdiafgiftssystem. Selv om det momspligtige beløb i henhold til artikel 90, stk. 1, i 
momsdirektivet (direktiv 2006/112/EF) skal nedsættes ved ingen eller kun delvis 
momsbetaling, kan medlemsstaterne i henhold til artikel 90, stk. 2, indføre undtagelser og 
opkræve betaling af hele momsbeløbet i sådanne tilfælde.

Desuden var Ungarn efter en dom fra EU-Domstolen af 28. juli 2011 (C-274/10, 
Kommissionen mod Ungarn) nødt til at ophæve en bestemmelse, der forbød 
skattemyndigheders godtgørelse af indgående moms, når den indgående transaktion (og den 
indgående moms) ikke var blevet økonomisk afregnet af den momspligtige person. Som følge 
heraf kan momspligtige personer nu anmode om godtgørelse af sådan ubetalt indgående 
moms.

Hvad angår den periode i hvilken godtgørelse af overskydende moms kan ske til 
momspligtige personer, giver artikel 183 i momsdirektivet medlemsstaterne mulighed for selv 
at fastlægge betingelserne for en sådan godtgørelse. De betingelser, der anvendes i ungarsk 
lovgivning ifølge meddelelse fra de ungarske myndigheder (godtgørelse inden for 75 dage, og 
30-45 dage, når den overskydende moms er under 1 mio. ungarske forint – 3 400 EUR), synes 
imidlertid ikke at være i modstrid med momsdirektivet.

Den nationale skatte- og toldstyrelse (NTCO): De ungarske myndigheder tilbageviste 
udtalelserne vedrørende NTCO's metoder og procedurer. Statistikker understøtter ligeledes 
regeringens standpunkt.

SMV'ers adgang til finansiering: Regeringen har erkendt problemet, og der er truffet en række 
foranstaltninger til at støtte SMV'er. Széchenyi-kortprogrammet er blevet udvidet: Det er ikke 
længere kun en overtræksfacilitet, men giver SMV'er mulighed for at finansiere deres 
investeringer og driftskapital. I december 2011 blev der underskrevet en aftale med 
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forretningsbanker med henblik på at gøre mere finansiering tilgængelig for SMV'er. Der blev 
indført nye former for mikrokredit i 2011 inden for rammerne af Jeremie-programmet.


