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Om: Andragende 0202/2013 af E. J., tysk statsborger, om dobbeltopkrævning af 
omsætningsafgift ved køb af en ny bil

1. Sammendrag

Andrageren bor Tyskland og har købt en bil der. Køretøjet er primært blevet anvendt i Østrig. 
Andrageren vidste på det tidspunkt ikke, at han burde have indregistreret køretøjet i Østrig, 
selv om hans primære bopæl var i Tyskland. Han skal nu betale omsætningsafgift i Østrig. De 
tyske skattemyndigheder er ikke parate til at refundere den omsætningsafgift, han har betalt i 
Tyskland. Han er blevet rådgivet om, at det ikke er muligt at få beløbet refunderet, hvis der er 
mistanke om svig. Andrageren mener imidlertid ikke, at der er tale om en sådan mistanke. Det 
drejer sig snarere om forsømmelighed eller fejl. Han spekulerer på, om det kan være muligt at 
få beløbet refunderet i dette tilfælde. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6.november.2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

Bestemmelserne vedrørende anskaffelse af nye motorkøretøjer findes i artikel 2, stk. 1, litra 
b), nr. ii og artikel 2, stk. 2 i momsdirektivet1. Ved køb af en ny bil eller motorcykel, der 
bringes ind i en anden medlemsstat, finder momsbeskatningen sted i destinationsstaten (den 
"såkaldte": erhvervelse inden for Fællesskabet). Den tilsvarende levering inden for 
                                               
1 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, 
EUT L 347 af 11.12.2006.
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Fællesskabet af køretøjet er fritaget for moms i oprindelseslandet i overensstemmelse med 
artikel 138, stk. 1 og 2, litra a) og b), i momsdirektivet. 

I forbindelse med ovennævnte momsdirektiv er et køretøj nyt, hvis det leveres inden for seks 
måneder efter datoen for første ibrugtagning, eller hvis bilen har kørt mindre end 6 000 km.

På baggrund af EU-lovgivningen er dobbeltbeskatning udelukket.

I tilfælde af, at et køretøj inden 6 måneder efter datoen for dets første ibrugtagning, eller inden 
det har tilbagelagt mere end 6 000 km, leveres af en skatteyder etableret i Tyskland til en 
person, der bringer køretøjet ind i en anden medlemsstat, Østrig, forfalder momsen i 
princippet i denne anden medlemsstat.

På grundlag af de foreliggende oplysninger er de ovennævnte principper anvendt korrekt af 
begge de pågældende medlemsstater (her: Tyskland og Østrig). 

I Tysklands tilfælde findes de relevante bestemmelser i artikel 1b, stk. 3), artikel 4, punkt 1, 
litra b), og artikel 6a, stk. 1), i momsloven (Umsatzsteuersetz). Ifølge disse bestemmelser er 
levering af et nyt køretøj fritaget for moms i tilfælde, hvor det bringes ind i en anden 
medlemsstat. Derudover foreskriver momslovens artikel 25a, stk. 7, punkt 1, litra b), at EU-
intern leverance af nye biler ikke er omfattet af beskatning på grundlag af 
fortjenstmargenordningen.

For Østrigs vedkommende er de relevante bestemmelser artikel 1, stk. 7, 8 og 9, i bilaget (det 
indre marked) til momsloven [Anhang (Binnenmarkt) zum Umsatzsteuergesetz], hvori det 
fastslås, at erhvervelsen af et nyt transportmiddel fra en anden medlemsstat skal beskattes i 
Østrig. 

Det ser ud til, at problemerne enten skyldes handlinger eller manglende anvendelse af rettidig 
omhu fra køberens side (manglende informering af bilforhandleren og manglende indsættelse 
af relevante noter i kontrakten) eller fra forhandlerens side (manglende anvendelse af reglerne 
i kontrakten). 

For at undgå en eventuel risiko er det muligt, at tyske bilforhandlere kræver momsbeløbet 
som depositum. Efter at have modtaget den nødvendige dokumentation for registrering 
udstedt af den anden medlemsstat, som indgives af køberen og beviser, at køretøjet endelig er 
blevet bragt ind i en anden medlemsstat, vil momsen blive refunderet af bilforhandler til 
kunden.

Endvidere giver den tyske momslov mulighed for at korrigere fejlagtige momsangivelser og 
dermed få refunderet momsen i visse situationer. 

Dette er imidlertid nødvendigvis et anliggende mellem de nationale myndigheder og den part, 
der rent faktisk har deklareret og betalt moms til disse myndigheder, dvs. bilforhandleren. For 
at rette op på eventuelle fejl, som de involverede parter måtte have begået med hensyn til
momsen, vil køberen derfor skulle henvende sig til sælgeren. 

Dette er en sag mellem kontraktparterne og falder uden for spørgsmålet om den korrekte 
anvendelse af momsdirektivet og dermed uden for Kommissionens kompetenceområde.

Konklusion

I det foreliggende tilfælde synes det udelukket, at der er tale om en overtrædelse af 
momsreglerne fra Tysklands side. 


