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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1429/2009 af Jörg Wischhusen, tysk statsborger, og 159
medunderskrivere, om anvendelse af nedsatte momssatser

1. Sammendrag

Andragerne anmoder om, at babybleer pålægges en nedsat momssats. Deres begrundelse er, at 
babybleer udgør en vigtig forbrugsvare for familier med spædbørn. De påpeger, at mad til
kæledyr pålægges en nedsat momssats, hvilket betyder, at babyer stilles ringere end hunde og 
katte.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Den 7. juli 2008 vedtog Kommissionen et forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2006/112/EF (herefter benævnt momsdirektivet) for så vidt angår de nedsatte momssatser1.
Kommissionens hovedformål var at sikre lige muligheder for medlemsstaterne samt mere 
gennemsigtighed, overensstemmelse og et velfungerende indre marked for så vidt angår 
nedsatte momssatser for ydelser, der leveres lokalt, herunder arbejdskraftintensive ydelser og 
restaurantydelser.
Der blev imidlertid også medtaget visse tekniske justeringer i dette forslag. Specielt blev 
kategorien af farmaceutiske produkter, som er berettiget til nedsatte satser, udvidet til at 

                                               
1 Forslag KOM(2008)0428 til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles 
merværdiafgiftssystem for så vidt angår de nedsatte momssatser.
Se http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(2008)428_en.pdf.
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dække alle absorberende hygiejneprodukter, herunder babybleer. 
Ved Rådet (økonomi og finans) (ECOFIN) afholdt den 10. marts 2009 nåede EU's 
finansministre efter svære forhandlinger om det overordnede system af nedsatte momssatser 
frem til en politisk aftale om brugen af nedsatte momssatser generelt og specifikt for visse 
sektorer. I ECOFIN nåede man hovedsagelig til enighed om, at medlemsstaterne skal have 
mulighed for at anvende permanent nedsatte momssatser til arbejdskraftintensive ydelser, 
såsom mindre reparationer af cykler, sko og lædervarer, tøj og sengelinned, rengøring i 
private hjem, hjemmehjælp, frisørvirksomhed, renovation og reparation af private hjem samt 
restaurantydelser.
Med hensyn til varer blev kun bøger føjet til den generelle liste over varer og ydelser, som var 
berettiget til nedsatte momssatser. Det blev endvidere aftalt, at alle de øvrige emner i 
Kommissionens forslag fra 2008 (herunder babybleer) ikke er berettiget til nedsat momssats. 
Den 5. maj vedtog Rådet direktiv 2009/47/EF1, som gør den politiske aftale af 10. marts 2009 
til lovtekst.

Kommissionen påpeger, at reglen om enstemmighed er gældende på skatteområdet. Det er 
derfor op til Rådet i sidste ende at beslutte, hvilke produkter der kan nyde godt af nedsat 
momssats."

                                               
1 Rådets direktiv 2009/47/EF om ændring af direktiv 2006/112/EF hvad angår de nedsatte satser for 
merværdiafgiften. EUT L 116 af 9.5.2009, s. 18.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_recently_adopted/index_en.htm


