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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0629/2013 af Munday Richard Henry, britisk statsborger, om 
dobbeltbeskatning af køretøjer

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at han måtte betale moms to gange for det samme køretøj, der var 
købt i en EU-medlemsstat og taget med til en anden medlemsstat. Han mener, at dette er i 
strid med det sjette momsdirektiv, frihandelsbestemmelserne og folkeretten. Han anmoder om 
at få set nærmere på sagen og om at få sine penge tilbagebetalt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. december 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

"Bestemmelserne vedrørende erhvervelse af nye landmotorkøretøjer er fastsat i artikel 2, stk. 
1, litra b), nr. ii, og artikel 2, stk. 2 i momsdirektivet1. Under omstændigheder, hvor et nyt 
landmotorkøretøj sælges til en kunde, som agter at tage det med til en anden medlemsstat, 
skal momsen betales i bestemmelsesmedlemsstaten ("erhvervelse af varer inden for 
Fællesskabet"). Den tilsvarende levering af et sådant køretøj inden for Fællesskabet er fritaget 
for moms i oprindelseslandet i henhold til artikel 138, stk. 1, og stk. 2, litra a) og b), i 
momsdirektivet. 

                                               
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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I momsdirektivet betragtes et køretøj som nyt, hvis det er blevet leveret inden for seks 
måneder efter første ibrugtagning, eller hvis det har tilbagelagt mindre end 6 000 km.

På grundlag af EU-lovgivningen er dobbeltbeskatning udelukket.

Under omstændigheder, hvor en bilforhandler, der er etableret i Tyskland, sælger en ny 
autocamper til en person, som tager den med til Storbritannien, skal momsen betales i 
Storbritannien.

På grundlag af de foreliggende oplysninger er ovenstående principper korrekt anvendt af 
begge berørte medlemsstater (i dette tilfælde Tyskland og Storbritannien). 

For så vidt angår Tyskland er de relevante bestemmelser paragraf 1b, stk. 3, paragraf 4, nr. 1, 
litra b), og paragraf 6a, stk. 1, i den tyske momslov (Umsatzsteuergesetz). I henhold til disse 
bestemmelser er leveringen af et nyt køretøj fritaget for moms i de tilfælde, hvor det bringes 
ind i en anden medlemsstat. Momslovens paragraf 25a, stk. 7, nr. 1, litra b), fastsætter 
desuden, at leveringen af nye biler inden for Fællesskabet ikke er underlagt beskatning på 
grundlag af fortjenstmargenordningen.

For så vidt angår Storbritannien fastsætter den britiske lov af 1994 om moms (Value Added 
Tax Act), afsnit 10, at der skal opkræves moms ved erhvervelse af et nyt transportmiddel i en 
anden medlemsstat. 

Det lader til, at den omhandlede dobbeltbeskatning skyldes handlinger eller mangel på rettidig 
omhu fra køberens side (manglende informering af bilforhandleren og manglede indsættelse 
af relevante bemærkninger i kontrakten) eller fra bilforhandlerens side (manglende 
anvendelse af betingelserne i kontrakten). 

Det kan også tænkes, at den tyske bilforhandler har krævet et momsbeløb som depositum med 
henblik på at undgå enhver form for risiko. Køberen vil under sådanne omstændigheder få sit 
momsdepositum tilbage fra bilforhandleren, når han kan dokumentere, at han i tilstrækkeligt 
omfang har oplyst de kompetente britiske myndigheder om det nye køretøj, som han har taget 
med til Storbritannien.

Den tyske momslovgivning gør det under alle omstændigheder muligt at rette fejlbehæftede 
momsangivelser og muliggør derved tilbagebetaling af moms i visse situationer. Dette er 
imidlertid et anliggende mellem de nationale myndigheder og den skatteyder, der rent faktisk 
har angivet og betalt moms til disse myndigheder, dvs. bilforhandleren. For at rette de 
eventuelle fejl, som køberen og bilforhandleren måtte have begået for så vidt angår moms, 
skal køberen rette henvendelse til bilforhandleren. Sådanne sager mellem kontraktparterne 
falder uden for spørgsmålet om den korrekte anvendelse af momsdirektivet og henhører 
dermed ikke under Kommissionens kompetenceområde.

Konklusion

I foreliggende tilfælde synes det udelukket, at der er tale om en overtrædelse af 
momslovgivningen fra Tysklands eller Storbritanniens side."


