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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1264/2009 af D. D., bulgarsk statsborger, for virksomheden "Lessil 
JSC", og 2 medunderskrivere, om det bulgarske skatte- og momsregime og påstået 
misligholdelse af EU's på området gældende retsakter

1. Sammendrag

Andrageren henviser til de problemer, ovennævnte virksomhed har haft på grund af de 
bulgarske myndigheders manglende håndhævelse af EU's momsdirektiver, og navnlig Rådets 
direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og Rådets sjette direktiv 
77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter. Han 
påpeger i den forbindelse, at den bulgarske momslovgivning før tiltrædelsen i en række 
specifikke tilfælde gav skattemyndighederne mulighed for at nægte modtageren ret til at 
fratrække indgående moms i forbindelse med afgiftspligtige transaktioner, og at situationen 
ikke har ændret sig siden. Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at iværksætte 
de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at de bulgarske skattemyndigheder 
tilpasser deres administrative procedurer til EU-lovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. december 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andrageren mener, at den administrative procedure, der anvendes i henhold til § 70, stk. 5, i 
den bulgarske momslov (i det følgende benævnt "ZDDS"), er i modstrid med de af EU 
opstillede regler.

Ifølge denne bestemmelse er der ikke nogen fradragsret for en afgift, der er blevet faktureret 



PE439.223v01-00 2/2 CM\805943DA.doc

DA

ulovligt (uberettiget). Det er ifølge de bulgarske myndigheder tilfældet, når det kan 
konstateres, at den transaktion, der lå til grund for udstedelsen af en faktura, i virkeligheden 
ikke er blevet udført. Myndighederne er nået frem til denne konklusion på baggrund af de 
elementer, som de har indsamlet i forbindelse med kontroller hos leverandøren (ansat 
personale, personalets kvalifikationer, transportbeviser osv.).

Kommissionens bemærkninger

I henhold til artikel 203 i direktiv 2006/112/EF1 (i det følgende benævnt "momsdirektivet") 
påhviler momsen enhver person, som anfører denne afgift på en faktura.

Domstolen fastsætter imidlertid, at fradragsretten i henhold til momsdirektivets artikel 168, 
litra a), er begrænset til kun at omfatte skyldige afgifter, dvs. de afgifter, der svarer til en 
momspligtig transaktion, eller som er betalt, i det omfang de skyldtes2. Fradragsretten gælder 
ikke for en afgift, der udelukkende skyldes, fordi den er anført på en faktura. Ifølge 
Domstolen er denne fortolkning den, der giver bedst mulighed for at forhindre afgiftssvig, 
som ville blive gjort lettere, såfremt enhver faktureret afgift kunne fradrages.

Det betyder således, at hvis de varer eller den tjenesteydelse, som fakturaen vedrører, ikke er 
blevet leveret, er køberen eller modtageren ikke berettiget til at fradrage den moms, der er 
anført på fakturaen. Hvis beløbet alligevel fradrages, skal det reguleres i henhold til 
momsdirektivets artikel 1843.

I henhold til § 70, stk. 5, i ZDDS kan skattemyndighederne afvise denne fradragsret, såfremt 
de med udgangspunkt i de af myndighederne indsamlede beviselementer fastslår, at den 
transaktion, der lå til grund for fakturaen, ikke er blevet udført. En sådan anvendelse af den
anfægtede nationale bestemmelse synes ikke at være i strid med Unionens momsregler.

Kommissionen kan dog ikke udtale sig om, hvorvidt de beviser for den ikkeudførte 
transaktion, som myndighederne baserer sig på i en konkret sag, herunder i andragerens sag, 
er tilstrækkelige eller relevante. Denne vurdering kan udelukkende udføres af medlemsstatens 
skattemyndigheder under de nationale domstoles kontrol.

Endelig indeholder den nationale lovgivning rent faktisk og i modsætning til det af andrageren 
fremførte procedurer for regulering af uberettiget fakturerede afgifter. §§ 78, 115 og 116 i 
ZDDS finder anvendelse i tilfælde af ændring af beskatningsgrundlaget, annullering af 
leveringen eller faktureringsfejl.

Konklusion

De fremlagte forhold gør det ikke muligt at påvise en krænkelse af fællesskabsretten."
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