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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0407/2009 af Gertrud Martin, tysk statsborger, om merværdiafgift

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at f.eks. trøfler, væddeløbsheste og silikonebrystimplantater 
pålægges 7 % merværdiafgift, mens produkter som børnetøj, sko bleer og lægemidler 
pålægges 19 %. Andrageren ønsker, at der gennemføres en evaluering af alle produkter med 
henblik på objektivt at fastlægge, hvilken momsprocent der skal gælde. Hun anmoder også 
om at lade den lave momsprocent gælde for familierelevante produkter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"I henhold til den gældende fællesskabslovgivning, som er momsdirektivet1, skal 
medlemsstaterne anvende en normalsats for momsen, som ikke må være mindre end 15 % for 
alle afgiftspligtige transaktioner (artikel 96 og 97). Medlemsstaterne kan anvende en eller to 
nedsatte satser. De må kun anvendes på leveringer af de kategorier af varer og ydelser, som er 
anført i bilag III til momsdirektivet (artikel 98). Listen er et resultat af forhandlinger, politiske 
kompromisser og enstemmig vedtagelse i Rådet. Den nedsatte sats må ikke være mindre end 5 
% (artikel 99). Endvidere finder visse særlige bestemmelser anvendelse (artikel 102-105), 
                                               
1 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, EUT 347 af 

11.12.2006, som ændret ved Rådets direktiv 2009/47/EF af 5. maj 2009, EUT L 116 af 9.5.2009, s. 18-20.
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eller visse medlemsstater har fået lov til at anvende midlertidige undtagelser til denne 
grundlæggende fællesskabsramme for momssatser (artikel 109-129). Medlemsstaterne kan 
inden for denne ramme fastsætte niveauet for deres momssatser.  

Kommissionen indledte i 2007 en debat om den generelle revision af fællesskabsrammen for 
nedsatte momssatser (KOM(2007)0380). Den endte med politisk enighed den 10. marts 2009 
i Rådet (økonomi og finans) og blev omsat til Rådets direktiv 2009/47/EF. Efter en grundig 
drøftelse i Rådet af det generelle system med nedsatte momssatser nåede man efter vanskelige 
forhandlinger frem til en aftale, som respekterer en skrøbelig ligevægt i medlemsstaternes 
interesser på det politisk følsomme område med nedsatte momssatser. En række 
medlemsstater understregede, at det samlede område for nedsatte momssatser bør begrænses i 
forbindelse med enhver fremtidig beslutning. Derfor vil det være svært at opnå enstemmighed 
i Rådet om en ny udvidelse af bilag III til momsdirektivet, som f.eks. en aftale om 
familierelevante produkter.

Det bør påpeges, at det er frivilligt, om medlemsstaterne vil anvende nedsatte momssatser 
inden for rammerne af momsdirektivet. Endvidere har en medlemsstat i henhold til EF-
Domstolens dom i sag C-481/98 på visse betingelser ikke pligt til at anvende den samme 
momssats på en hel kategori, der er anført i bilag III til direktivet. Det er op til den enkelte 
medlemsstat at vælge på dette område i overensstemmelse med dens samfundsøkonomiske 
situation, budgetpolitik og politiske præferencer. Kommissionen skal sikre korrekt anvendelse 
af fællesskabslovgivningen, på betingelse af at loven overholdes, men det hører ikke under 
dens beføjelse at blande sig i den tyske regerings fastsættelse af de tyske momssatser eller i, 
hvorvidt den vil anvende en nedsat momssats eller ej med hensyn til den levering af varer og 
ydelser, der er nævnt i bilag III til momsdirektivet. Kommissionen har imidlertid stillet 
undersøgelser med nyttige økonomiske analyser til rådighed for at hjælpe medlemsstaterne 
med at træffe deres valg.

I fødevaresektoren omfatter kategori 1 i bilag III "Levnedsmidler (herunder drikkevarer 
bortset fra alkoholholdige drikkevarer), foder, levende dyr, frø, planter og ingredienser, der 
normalt er bestemt til anvendelse ved tilberedning af levnedsmidler eller foder; produkter, der 
normalt er bestemt til at anvendes som supplement til eller i stedet for levnedsmidler og 
foder". Følgelig kan der anvendes en reduceret momssats på trøfler, rejer og mineralvand.

Selv om momsdirektivet giver mulighed for en nedsat sats på leveringer af levende dyr, der 
normalt er bestemt til anvendelse ved tilberedning af levnedsmidler eller foder, tillader nogle 
medlemsstater, herunder Tyskland, at anvende den nedsatte sats på leveringer af dyr, særlig 
heste, som normalt er beregnet til at opfylde andre behov. Derfor iværksatte Kommissionen 
undersøgelser af en række medlemsstaters momslovgivning og indledte 
overtrædelsesprocedurer. Den har officielt anmodet de pågældende medlemsstater om at 
ændre deres lovgivning med hensyn til den nedsatte momssats, de anvender på visse levende 
dyr, og særlig heste. Ifølge Kommissionen bør den sats, der skal anvendes, være 
normalsatsen. Ikke alle procedurer er nået til EF-Domstolen, men det bliver sandsynligvis 
resultatet i betragtning af medlemsstatens reaktion på den begrundede udtalelse fra 
Kommissionen.

Hvad angår lægemidler, kan medlemsstaterne i henhold til kategori 3 i bilag III til 
momsdirektivet anvende en nedsat momssats på farmaceutiske produkter, som normalt 
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anvendes til sundhedspleje, sygdomsforebyggelse og medicinsk og veterinærmedicinsk 
behandling.

I henhold til kategori 4 i bilag III til momsdirektivet kan medlemsstaterne anvende en nedsat 
momssats på produkter, som er specielt beregnet til handicappede (medicinsk udstyr, 
hjælpemidler og andre apparater), som udelukkende er til handicappedes personlige brug og 
normalt anvendes til at mindske eller behandle handicap. I den forbindelse betragtes 
brystimplantater som proteser og hører derfor under medicinsk udstyr.

I henhold til kategori 5 i bilag III til momsdirektivet kan der anvendes en nedsat momssats på 
befordring af personer og disses bagage. Befordring med svævebane er omfattet af denne 
bestemmelse.

Kategorierne i bilag III til momsdirektivet dækker ikke hverken leveringer af 
børnebeklædning eller børnefodtøj eller bleer til små børn.  Der er derfor intet retsgrundlag, 
der tillader Tyskland at anvende en nedsat momssats på disse produkter. 

Bortset fra anvendelsen af nedsatte satser på leveringer af levende dyr, særlig raceheste, er 
Kommissionen af den opfattelse, at den tyske momslovgivning ikke er i strid med den 
gældende fællesskabslovgivning på momsområdet med hensyn til de aspekter, andrageren 
nævner. 

Forudsat at fællesskabslovgivningen overholdes, har Kommissionen ikke beføjelse til at 
blande sig i den tyske regerings fastsættelse af de tyske momssatser eller i, hvorvidt den vil 
anvende en nedsat momssats eller ej med hensyn til leveringer af visse varer og ydelser."


