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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0502/2010 af Reiner Husemans, tysk statsborger, om moms på 
transaktioner imellem virksomheder

1. Sammendrag

Andrageren sendte oprindelig dette andragende til den tyske Forbundsdag. Formålet var at 
opnå, at virksomheder blev fritaget for at opkræve moms på indbyrdes transaktioner, således 
at de kun opkræver moms af slutbrugerne. Selv om de kan fradrage momsen på handel 
imellem virksomheder fra deres endelige momstilsvar, føler virksomhederne, at den 
administrative byrde er tung. Forbundsdagen oplyste andrageren om, at en fritagelse for 
moms på transaktioner imellem virksomheder ville være ulovlig i henhold til direktiv 
2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem. I perioden op til indførelsen af direktivet 
havde Tyskland og Østrig foreslået et "reverse charge"-system, men det blev afvist af flere 
medlemsstater og også af Kommissionen. Forbundsdagen oplyste endvidere andrageren om, 
at virksomheder i sidste ende ikke skal betale moms på transaktioner imellem virksomheder, 
hvis varerne ikke er blevet solgt til en slutbruger. Endvidere har Tyskland lovgivning på plads 
for at sikre, at virksomheder med en omsætning på under 500.000,- euro kun betaler moms til 
regeringen af transaktioner, som endeligt er gået til slutbrugere. Lovgivningen er i kraft indtil 
slutningen af 2011 for at lette SMV'er og selvstændige erhvervsdrivende, så de ikke skal 
betale moms med det samme og derefter må vente på tilbagebetaling af momsen på 
transaktioner, som aldrig har nået en slutbruger. Ikke desto mindre deler Forbundsdagen 
andragerens syn på den uforholdsmæssige administrative byrde og besluttede at videresende 
andragendet til det tyske finansministerium med en opfordring til at argumentere for en 
simplificering af EU-reglerne. Den besluttede også at videresende andragendet til Europa-
Parlamentet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. september 2010). 
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Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Andrageren sendte oprindeligt dette andragende til den tyske Forbundsdags udvalg for 
andragender. I sin endelige afgørelse fremsatte dette udvalg bemærkninger om EU's 
momssystem og sendte andragendet til Europa-Parlamentet for yderligere bemærkninger.

Grundlæggende kritiserer andrageren den nuværende momsbehandling af transaktioner 
gennemført mellem afgiftspligtige personer, der er etableret inden for den samme 
medlemsstats territorium. Han beskriver, at momsen på den ene side gælder for alle leveringer 
af varer og tjenesteydelser, der foretages af en afgiftspligtig person. På den anden side er 
køberen af disse transaktioner, forudsat at han er en momspligtig person, berettiget til at 
fratrække den moms, han har betalt på sine køb, i det omfang disse varer og tjenesteydelser 
anvendes til hans erhvervsudøvelse.

Han foreslår af forenklingsårsager, at det tyske momssystem bør ændres, hvad angår 
transaktioner mellem afgiftspligtige personer. Ifølge hans yderligere præsentation bør der ikke 
faktureres moms, hvis modtageren af transaktionen er en afgiftspligtig person, og 
momsregistreringsnumrene anvendes. Kun i de tilfælde, hvor produktet eller tjenesteydelsen i 
sidste ende sælges til slutforbrugeren, bør der faktureres og pålægges afgift.

Andrageren gennemgår opkrævningsproceduren for moms, som er baseret på, at den 
afgiftspligtige person udarbejder en selvangivelse, idet vedkommende med mellemrum 
beregner det momsbeløb, der skal betales til eller refunderes af skattemyndigheden. Han 
anfører, at dette system forpligter afgiftspligtige personer til at udføre visse administrative 
pligter, som skaber en ubestemmelig omkostningsbyrde for skatteadministrationen samt for 
erhvervslivet. 

I. Systemet med pålægning af en omsætningsafgift

a) Andragerens forslag

Som følge heraf går andrageren ind for en model med en omsætningsafgift i form af en "afgift 
på et enkelt niveau", der pålægges på detailniveauet, en såkaldt detailafgift. En sådan afgift, 
der kun pålægges på købsstedet, dækker alle virksomheder, der handler direkte med private 
forbrugere, hvor det er muligt, at en detailafgift omfatter producenter så vel som grossister, 
forudsat at de leverer direkte til private forbrugere. 

Grundlaget for dette skattesystem er detailprisen. Generelt kan skattebyrden beregnes 
nøjagtigt. Der er imidlertid nogle ulemper, som forklares i det følgende.

I en detailsalgsafgift er det vanskeligt at skelne mellem en afgiftspligtig og ikkeafgiftspligtig 
levering. Forpligtelsen til at betale afgift kræver en høj bogføringsstandard.

Et sådant system kræver derfor, at medlemsstaterne ville få lov til at indføre nationale 
foranstaltninger, der sigter mod at begrænse tab af afgifter som følge af misbrug af 
momsregistreringsnummeret. Bevisbyrden ligger hovedsageligt hos leverandøren, der skal 
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begrunde, at transaktionerne ikke pålægges afgift. Denne pligt ville blive kombineret med 
yderligere indberetningsforpligtelser og resulterer derfor i en stigning i driftsomkostningerne.

Ud over dette aspekt ville både skattemyndigheden og erhvervslivet blive konfronteret med en 
langvarig, dyr og kompliceret procedure. De kompetente skattemyndigheder må undersøge 
individuelle sager og afgøre, om den afgiftspligtige person er i stand til at bevise, at de 
erhvervede varer/tjenesteydelser anvendes til køberens økonomiske aktiviteter og ikke til 
ikkeforretningsmæssige formål (primært privatforbrug). Afgiftspligtige personer ville ofte 
skulle vente på nationale domstoles domme, der afgør, hvorvidt beviset var tilstrækkeligt eller 
ej.

b) Momssystemet, der fremgår af momsdirektivet1

Under det nuværende momssystem, løses problemet med leverandører, der skulle kontrollere 
kundens status vedrørende den afgiftspligt, der gælder for tjenesteydelsen, eftersom 
modtageren af tjenesteydelserne afgør, om momsen kan trækkes fra, hvilket er en beslutning, 
der senere vil blive undersøgt af skattemyndigheden. Med andre ord overdrages en del af 
bevisbyrden vedrørende afgiftspligt til køberen.

Den nuværende moms undgår kaskadevirkningen af omsætningsafgiften ved kun at lægge 
afgift på merværdien på hvert enkelt trin i produktionen. Af denne grund har momsen vundet 
indpas frem for traditionelle omsætningsafgifter. I princippet gælder momsen for alle 
leveringer af varer og tjenesteydelser. Den moms, der skal betales i forbindelse med ethvert 
salg, er en procentdel af salgsprisen, men den afgiftspligtige person er berettiget til fra denne 
pris at fratrække alle afgifter, der allerede er betalt på det foregående niveau. Dermed undgås 
dobbeltbeskatning, og der betales kun afgift af merværdien på hvert enkelt trin i produktionen 
og distributionen. 
Afgiften beregnes og opkræves af værdien af de varer eller tjenesteydelser, der er leveret, 
hver gang der finder en transaktion (et salg/køb) sted. Sælgeren pålægger køberen moms og 
betaler denne moms til skattemyndigheden. Vedrørende køberen opstår retten til at fratrække 
moms på det tidspunkt, hvor den fradragsberettigede moms skal pålægges. En kunde er i 
princippet berettiget til at fratrække moms, så snart leveringen er foretaget. Det er køberen af 
varerne og tjenesteydelserne, der bestemmer, om – og i hvilken udstrækning – afgiften kan 
trækkes fra. 

Erhvervsdrivende, der er momsregistreret, for tildelt et nummer. De skal angive den moms, 
som de opkræver fra kunder, på fakturaer. På denne måde ved kunden, hvis han er 
momsregistreret, hvor meget han derefter kan fratrække, og forbrugeren ved, hvor meget han 
har betalt i afgift på slutproduktet. På denne måde bliver det korrekte momsbeløb betalt i 
faser, og i en vis udstrækning er systemet selvovervågende.

Det nuværende momsdirektiv indeholder bestemmelse om særlige ordninger for små 
virksomheder. Det overordnede mål med de særlige ordninger er at reducere den 
administrative byrde, der er forbundet med anvendelse af de generelle momsregler.

                                               
1 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, Den Europæiske 
Unions Tidende L 347 af 11/12/2006, s. 0001 – 0118.
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Momsdirektivet1 definerer en ramme for en ordning, hvorved virksomheder med en årlig 
omsætning under en bestemt grænse er berettiget til fritagelse for merværdiafgift. Endvidere 
giver momsdirektivet for små virksomheder, der ikke kan drage fordel af fritagelsen, 
medlemsstaterne et betydeligt råderum til at anvende forenklede procedurer for pålægning og 
opkrævning af moms.

c) "Reverse-charge"-mekanismen

Tyskland og Østrig bad om undtagelser under den tidligere artikel 27 i det sjette 
momsdirektiv2De forudså i deres anmodninger indførelsen af generel anvendelse af "reverse 
charge"-mekanismen for varer og tjenesteydelser mellem virksomheder (B2B), hvor 
fakturaværdien overstiger henholdsvis 5.000 euro og 10.000 euro.

"Reverse charge"-mekanismen tillader leverandøren af varer eller tjenesteydelser ikke at 
pålægge sin kunde moms. Det betyder, at leverandøren ikke betaler moms til 
skattemyndighederne, men at forpligtelsen til at gøre dette videregives til kunden, som således 
vil være i stand til at modregne denne betaling i fradraget af indgående moms. Med andre ord 
består systemet i at udpege den afgiftspligtige person, som leveringen foretages til, som den, 
der er forpligtet til at betale moms. Hvis modtageren er en normal afgiftspligtig person med 
fuld ret til fradrag, gøres der rede for momsen, og den fratrækkes i samme momsangivelse, 
uden at der foretages nogen betaling. 

Indførelsen af disse foranstaltninger ville have ændret momssystemet grundlæggende, og ved 
at gøre det ville en af momsens karakteristiske træk være blevet fjernet, nemlig betalingerne 
over flere omgange, hvorved det samlede momsbeløb, der skyldes til skattemyndighederne, 
betales i trin i produktions-/distributionskæden. 

Kommissionen har derfor gjort indsigelse mod de undtagelsesanmodninger, som Østrig og 
Tyskland har fremsat i overensstemmelse med artikel 27 i det sjette momsdirektiv om generel 
anvendelse af "reverse charge"-mekanismen. Kun artikel 113 i traktaten om Den Europæiske 
Unions Funktionsmåde (TEUF) er retsgrundlaget for harmonisering af indirekte skatter, i det 
omfang en sådan harmonisering er nødvendig for at sikre det indre markeds funktion og for at 
undgå konkurrenceforvridning. EU-gennemførelsesforanstaltninger vedrørende 
momsdirektivet skal aftales enstemmigt i Rådet. Et forslag på dette grundlag ville resultere i, 
at der blev givet mulighed til alle medlemsstater for at ændre momssystemet, men det skulle 
aftales enstemmigt af medlemsstaterne i Rådet efter høring af Europa-Parlamentet. 

II. Forenelighed mellem nationale love om merværdiafgifter og momsdirektivet

Momsen i EU er et merværdiafgiftssystem, der omfatter medlemsstaterne på EU's område. 
Hver enkelt medlemsstats nationale momslovgivning skal overholde bestemmelserne i 
momsdirektivet. Dette direktiv definerer de grundlæggende rammer for EU's moms, men 
tillader dog medlemsstaterne en vis grad af fleksibilitet i gennemførelsen af 

                                               
1  artikel 284 ff.
2  Rådets sjette direktiv 77/388/EEC af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om 
omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, Den Europæiske Unions 
Tidende L 145 af 13/06/1977, s. 0001 – 0040..
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momslovgivningen. Eksistensen af talrige muligheder og undtagelser resulterer i divergerende 
regler, såsom fradrag, undtagelser, forpligtelser og satser.

Den tyske lov om merværdiafgifter, der hovedsageligt er fastsat i "Umsatzsteuergesetz", er 
baseret på momsdirektivet. Eftersom dette direktiv fastsætter en ensartet momsdækning i EU, 
må Tyskland ikke undlade at lægge moms på varer og tjenesteydelser, der sælges af en 
afgiftspligtig person til en afgiftspligtig person. En sådan foranstaltning (lovgivningsmæssig 
eller administrativ) ville blive anset for at være uforenelig med EU-lovgivningen. 
Kommissionen kan indlede overtrædelsesprocedurer i henhold til artikel 258 i TEUF for at 
sikre, at den pågældende medlemsstat bringer sin lovgivning i overensstemmelse med den 
relevante EU-lovgivning. Hvis medlemsstaten ikke overholder EU-lovgivningen, kan 
Kommissionen indbringe sagen for EU-Domstolen, hvis afgørelse er bindende. 

Konklusioner

EU-lovgivningen som fastlagt i momsdirektivet tillader ikke medlemsstater at vedtage 
nationale bestemmelser, der bestemmer, at der i princippet ikke skal lægges moms på 
transaktioner, der gennemføres mellem afgiftspligtige personer på en medlemsstats område."

4. (REV) Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

"I sine yderligere bemærkninger gentager andrageren sin holdning, at transaktioner mellem 
afgiftspligtige personer ikke bør være momspligtige, hvis momsidentifikationsnumrene blev 
anvendt af de involverede parter. Ifølge ham ville et sådant system sikre, at nettoprisen 
eksklusive moms faktureres.

For at understrege sit synspunkt henviser andrageren til mekanismen i den interne samhandel i 
Fællesskabet. Han anfører, at transaktioner inden for Fællesskabet ikke er momspligtige, og 
situationen er derfor enklere. 

Desuden henviser han til vanskelighederne, som er forbundet med "Soll-Besteuerung". Den 
beskatningsmetode, hvor momsen skal pålægges, når transaktionerne gennemføres, er ifølge 
ham uacceptabel for virksomheder. Andrageren ræsonnerer, at såfremt modtagerne af varer 
eller tjenesteydelser undlader at betale det fakturerede vederlag, skal leverandøren af 
tjenesteydelserne stadig betale moms til myndighederne. En metode til beskatning af faktiske 
indtægter, den såkaldte "Ist-Besteuerung", ville være mere fordelagtig for erhvervslivet og 
staten.

Momsaspekter
Artikel 2 i momsdirektivet1_ 

Vedrørende principperne i EU's momssystem er momsen en afgift på endeligt forbrug af varer 
og ydelser, men er udformet som en afgift i alle led på leveringer af varer og tjenesteydelser, 
som leverandøren modtager en pris for, uanset de personer, der betaler prisen. 
                                               
1 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, EUT L 347 af 
11.12.2006. Dette direktiv har erstattet det sjette momsdirektiv pr. 1. januar 2007, hvorved det er blevet Fællesskabets 
momslovgivnings vigtigste dokument.
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Momsordningen afhænger klart af leverancens art.
I henhold til artikel 9 i momsdirektivet er en afgiftspligtig person enhver, der selvstændigt og 
uanset stedet udøver en økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den 
pågældende virksomhed. 

Vedrørende aspektet transaktioner inden for Fællesskabet bør det bemærkes, at sådanne 
aktiviteter ikke falder uden for momsens anvendelsesområde, således som andrageren lader til 
at antage. 
Baggrunden for de gældende afgiftsregler anvendt på transaktioner inden for Fællesskabet 
findes i den såkaldte "overgangsordning" for beskatning af grænseoverskridende leverancer af 
varer fastsat i direktiv 91/680/EF, som har til formål at sikre, at varer leveret til afgiftspligtige 
personer i andre medlemsstater pålægges afgift i varernes bestemmelsesmedlemsstat og 
fritages for moms i afgangsmedlemsstaten. 

Artikel 138 i momsdirektivet fastlægger teknisk set en undtagelse, der gælder for leveringer af 
varer, der opfylder den betingelse, der er fastsat i den pågældende bestemmelse. 
Konsekvensen af afgiftsfritagelsen for levering af varerne er betaling af afgift på erhvervelsen 
inden for Fællesskabet hos køberen i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i) i 
momsdirektivet. 

Påligning af afgift på varerne i den medlemsstat, varerne ankommer til, opnås gennem 
skabelse af en ny afgiftsudløsende begivenhed: køb af varer inden for Fællesskabet, hvorimod 
nedsættelse af interne afgifter, der er pålagt varerne i afgangsmedlemsstaten, opnås gennem 
fritagelse med fradragsret, som artikel 169, litra b) i momsdirektivet indeholder bestemmelse 
om.
I denne henseende har pålæggelsen af afgifter på de fleste grænseoverskridende leveringer af 
varer en slående lighed med afgiftsbehandlingen af eksport og import af varer.
I artikel 62 ff. i momsdirektivet fastsættes reglerne om afgiftspligtens indtræden og afgiftens 
forfald. Ifølge momsdirektivets artikel 63 er den generelle regel på dette område med hensyn 
til leveringer af varer og tjenesteydelser, at afgiftspligten indtræder og afgiften forfalder på 
det tidspunkt, hvor levering af varer eller ydelser finder sted. Med dette princip følger 
systemet den omstændighed, at moms er en forbrugsafgift. 

Spørgsmålet om, hvornår der skal betales moms er nært forbundet med, hvornår retten til 
fradrag indtræder. I en momsordning baseret på fakturasystemet kan den moms, der er nævnt i 
en faktura, hvad enten den er betalt eller skyldes, trækkes fra. Det er rigtigt, at retten til at 
fratrække moms kan opstå, før momsen er indbetalt af leverandøren, men det nuværende 
system løser også den situation, hvor der endnu ikke er udstedt nogen fakturaer eller endog 
hvor der overhovedet ikke udstedes nogen fakturaer.

Endvidere tillader artikel 66 i momsdirektivet medlemsstater at bestemme, at afgiften 
forfalder for visse transaktioner eller for visse kategorier af afgiftspligtige personer bl.a.
senest når prisen modtages. Den bestemmelse omfatter den såkaldte "Ist-Besteuerung", den 
beskatning, som andrageren foretrækker i sine forslag. Den tyske lov indeholder 
gennemførelse af denne mulighed under § 13, stk. 1, nr. 1, litra b) i forbindelse med § 20 i 
Umsatzsteuergesetz.
I afsnit VII i momsdirektivet skelnes der mellem afgiftsgrundlaget vedrørende leveringer af 
varer og ydelser, erhvervelse af varer inden for Fællesskabet, indførsel af varer og diverse 
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bestemmelser. I momsdirektivets artikel 73 defineres afgiftsgrundlaget som den samlede 
modværdi, som leverandøren modtager eller vil modtage af kunden eller tredjemand for de 
pågældende transaktioner, herunder tilskud, der er direkte forbundet med transaktionernes 
pris. Den bestemmelse opstiller et af de grundlæggende principper i momsdirektivet, ifølge 
hvilket beregningsgrundlaget er den faktisk modtagne modværdi1, og hvis konsekvens er, at 
myndighederne ikke under nogen omstændigheder kan opkræve et momsbeløb, der overstiger 
den afgift, der er betalt af eller skal betales af den afgiftspligtige person2.
I tilfælde af annullation, afbestilling, ophævelse, ikke-betaling eller kun delvis betaling eller 
afslag i prisen efter det tidspunkt, hvor transaktionen har fundet sted, nedsættes 
afgiftsgrundlaget tilsvarende på betingelser, som fastsættes af medlemsstaterne i henhold til 
artikel 90 i momsdirektivet. Den bestemmelse pålægger derfor medlemsstaterne at nedsætte 
afgiftsgrundlaget og dermed det momsbeløb, der skal betales af den afgiftspligtige person, når 
en del af eller hele modværdien, efter at en transaktion er afsluttet, ikke er modtaget af den 
afgiftspligtige person.

§ 17 i den tyske Umsatzsteuergesetz gennemfører derfor den bestemmelse. Dens stk. 2, nr. 1 
indeholder bestemmelse om justering af afgiftsgrundlaget i tilfælde af konkurs.

Det bør understreges endnu en gang som allerede forklaret i det første svar på andragendet, at 
det på grundlag af det nuværende momssystem er modtageren af transaktionen, der skal 
beslutte, om momsen kan trækkes fra. Leverandøren er ikke forpligtet til at kontrollere 
køberens status vedrørende den afgiftspligt, der gælder for tjenesteydelsen. Der pålægges altid 
afgift på hans transaktioner, forudsat at der ikke gælder nogen fritagelse.
Desuden formindsker betalingerne over flere omgange visse risici for svig/manglende 
betaling (f.eks. konkurs), fordi momsbeløbet (og derfor risikoen) fordeles over en række 
afgiftspligtige personer. En "afgift på et enkelt niveau" betyder, at hele momsbeløbet skal 
betales af den sidste i kæden (undertiden mindre afgiftspligtige personer på detailniveau), 
hvilket resulterer i en "koncentration" af risici på det niveau.

Ikke desto mindre kunne der umiddelbart være sager, hvor opkrævning af moms på 
transaktioner mellem to afgiftspligtige personer ser ud til at være udelukkende akademisk. 
Momssystemerne som sådan bør imidlertid anses for at være et integreret hele. Enhver 
ændring af udvalgte aspekter eller indførelse af særlige ordninger skaber omvæltninger, som 
ikke er i overensstemmelse med den tilbageværende rest på grundlag af grundlæggende 
principper.

Generelle aspekter
Den 1. december 2010 offentliggjorde Kommissionen "Grønbogen om momssystemets 
fremtid – På vej mod et enklere, mere solidt og effektivt momssystem" (KOM(2010) 695 
endelig og SEK(2010) 1455 endelig), hvor man bredt har gjort sig tanker om emnet 
momsbehandling af grænseoverskridende transaktioner i det indre marked, og der henvises til 
forskellige mulige beskatningsmuligheder som eksempler. Kommissionen lancerede en åben 
offentlig høring om denne grønbog, og det nævnte dokument findes på følgende internetside: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/reports/index_en.htm

                                               
1 EF-Domstolens dom af 23. november 1988 i sag C-230/87 Naturally Yours Cosmetics, præmis 16.
2 EF-Domstolens dom af 24. oktober 1996 i sag C-317/94 Gibbs, præmis 24.
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Andrageren opfordres til at fremkomme med sine synspunkter og fremsætte yderligere 
kommentarer til forbedring af det nuværende momssystem som svar på de rejste spørgsmål. 
Bidrag kan sendes direkte via det link, der findes på den nævnte internetside.
Rådet, der træffer afgørelse efter en særlig lovgivningsprocedure og efter høring af Europa-
Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, vedtager på grundlag af artikel 113 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bestemmelser om harmonisering af 
lovgivningerne vedrørende bl.a. omsætningsafgifter, i det omfang en sådan harmonisering er 
nødvendig for at sikre det indre markeds oprettelse og funktion og undgå 
konkurrenceforvridning.
Inden for rammerne af Den Europæiske Unions traktater er alle beslutninger om skatter og 
afgifter, der skal træffes på EU-plan, underlagt reglen om enstemmighed. Det vil sige, at alle 
ændringer og vedtagelser på momsdirektivets område kræver enstemmig enighed fra alle 27 
medlemsstater i Rådet.

Ifølge det nuværende momsdirektiv er medlemsstater forpligtet til at vedtage national 
lovgivning om omsætningsafgifter, som sikrer, at transaktioner, der gennemføres mellem 
afgiftspligtige personer inden for deres lands område, falder inden for momsens 
anvendelsesområde. Indenlandske leveringer af varer og ydelser, erhvervelse af varer inden 
for Fællesskabet og indførsel af varer fra tredjelande er momspligtige undtagen i tilfælde, 
hvor der gælder en undtagelse.


