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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0681/2010 af Mark Sowery, britisk statsborger, om moms pålagt af 
telefirmaer på De Kanariske Øer

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at teleselskabet Telefónica O2UK lægger moms på sine fakturaer, 
hvilket det ifølge andrageren ikke må på De Kanariske Øer, og han anmoder om, at denne 
svindel undersøges.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

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

"Andragendet
Andrageren henviser til, at et bestemt selskab med hjemsted i Det Forenede Kongerige 
(Telefónica O2 UK Ltd, herefter benævnt "selskabet") opkræver moms af roamingopkald fra 
mobiltelefoner, der er foretaget på De Kanariske Øer. Han har gjort det klart over for 
selskabet, at der ikke skal opkræves moms på De Kanariske Øers territorium, og han har fået 
at vide af selskabet, at "selv om selve De Kanariske Øer er fritaget for moms, så vælger de 
operatører, som vi har indgået aftaler med, at opkræve moms, hvorfor vi sender denne 
opkrævning videre til vores kunder". Han mener, at denne adfærd er ulovlig.

Kommissionens bemærkninger
Andrageren har allerede henvendt sig til Kommissionen om denne sag. Den 31. august 2010 
besvarede Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion ham som følger:
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"Selv om svaret fra Telefónica O2 UK Ltd er forvirrende og vildledende, ser det ikke ud til at 
være ukorrekt, hvad angår indholdet (= der skal betales britisk moms af roamingopkald fra 
mobiltelefoner foretaget på De Kanariske Øer). Ud fra Deres forklaringer går vi ud fra, at 
telekommunikationstjenesterne leveres til private forbrugere (ikkemomspligtige personer) i 
Det Forenede Kongerige.

I henhold til momsdirektivet (artikel 59a og 59b…) skal telekommunikationstjenester, der 
leveres af operatører med hjemsted uden for EU (f.eks. på De Kanariske Øer1) til private 
forbrugere med bopæl i EU, beskattes der, hvor de rent faktisk anvendes og nydes. I tilfælde 
af roamingopkald fra mobiltelefoner foretaget på De Kanariske Øer af borgere i Det Forenede 
Kongerige skal leverandører af telekommunikationstjenester med hjemsted uden for EU 
således betale moms i Det Forenede Kongerige. Leverandører af 
telekommunikationstjenester, der er ansvarlige for den moms, som skal betales i Det Forende 
Kongerige, skal normalt registreres i Det Forenede Kongerige. Her påtager Telefónica O2 UK 
Ltd sig formentlig dette ansvar på vegne af de kanariske udbydere.

Formålet med denne momsbehandling er at undgå konkurrenceforvridning for 
telekommunikationsselskaber med hjemsted i EU.

Hvis de telekommunikationstjenester, der leveres til borgere i Det Forenede Kongerige, rent 
faktisk anvendes og nydes på De Kanariske Øer (og ikke i Det Forenede Kongerige), skal der 
ikke betales britisk moms. Det er dog en faktuel vurdering, der skal foretages af 
momsforvaltningen i Det Forende Kongerige. Fra 2015 afklares fortolkningsproblematikken, 
idet telekommunikationstjenester så skal beskattes der, hvor den private forbruger er 
bosiddende."

På nuværende tidspunkt gentager Kommissionen ovennævnte vurdering.

Konklusion

Andragendet giver ikke anledning til retslige skridt, som Kommissionen kan tage på behørig 
vis i forhold til alle medlemsstater i EU, eftersom det forhold, der klages over, tilsyneladende 
ikke er i strid med EU-lovgivningen."

                                               
1 De Kanariske Øer er ikke en del af EU, kun hvad angår moms.


