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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0626/2010 af A. K., polsk statsborger, om den polske 
skattelovgivnings negative indvirkninger for den fri bevægelighed for varer i det 
indre marked

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de polske skatteregler skaber store vanskeligheder for de polske 
virksomheder, der ønsker at markedsføre deres varer i EU's øvrige medlemsstater. 
Andrageren påpeger, at de bureaukratiske skatteregler, der finder anvendelse i forbindelse 
med grænseoverskridende forsendelser af varer til og fra Polen, ikke sjældent bevirker, at 
handelsaktiviteterne må opgives. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at 
træffe foranstaltninger med henblik på etablering af fælleseuropæiske skatteregler for 
grænseoverskridende handel og således sikre, at EU's principper om fri bevægelighed for 
varer i det indre marked bliver håndhævet af de polske myndigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Afskaffelse af indre toldgrænser mellem EU-landene og indførelse af det indre marked 
gjorde det nødvendigt at pålægge skatteydere, der foretog transaktioner inden for EU, 
yderligere rapporteringskrav, bl.a. for at gøre det muligt for medlemsstaterne at bekæmpe 
momsunddragelse effektivt og kontrollere nøjagtigheden af skatteydernes angivelser om 
transaktioner inden for EU. 
Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem 
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pålægger skatteyderne visse forpligtelser for at sikre gennemførelse af disse mål: 
Disse forpligtelser omfatter bl.a. separat oplysning om beløbet for transaktioner inden for 
Fællesskabet i momsangivelser samt indsendelse af oversigter over sådanne transaktioner. 
Hvad angår disse oversigter reguleres reglerne for deres udfærdigelse i afsnit XI, kapitel 6 i 
direktiv 2006/112. 
Ifølge artikel 262 i direktiv 2006/112/EF skal enhver momsregistreret, afgiftspligtig person 
indsende en oversigt over transaktioner inden for EU efter procedurer, der fastlægges af 
medlemsstaterne. En sådan forpligtelse opstår selv for én transaktion.

Medlemsstater har en valgmulighed med hensyn til hyppigheden af indsendelse af 
oversigterne. Generelt udarbejdes der oversigter for hver kalendermåned i en periode på højst 
en måned. I visse tilfælde kan de imidlertid indsendes for et kalenderkvartal eller én gang om 
året (artikel 263 og 269-271 i direktiv 2006/112/EF).

Hvad angår Polen, reguleres indsendelsen af oversigterne i artikel 100 i den polske momslov 
af 11. marts 20041. Den efterkommer tilsyneladende kravene i bestemmelserne i direktiv 
2006/112/EF.

Konklusion

Kommissionen mener i lyset af ovenstående, at EU-lovgivningen ikke forhindrer 
medlemsstater i at pålægge sådanne krav, som nævnt af andrageren."

                                               
1 Journal of Laws fra 2004, nummer 54, punkt 535 som ændret.


