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1. Sammendrag

Andrageren klager over de momsregler, der gælder ved indførsel af varer fra USA til Finland. 
Han anmoder om en forenkling af reglerne og stiller fem forslag til forbedring af den 
nuværende lovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

"Forslaget om en aftale om fjernelse af told er blevet nævnt af repræsentanter for 
erhvervslivet, hvilket Kommissionen har taget til efterretning. Det betragtes for øjeblikket dog 
ikke som en hensigtsmæssig udvej. Tolden er generelt lav i det, der er de mest integrerede 
økonomiske forbindelser i verden. De største hindringer er de såkaldte foranstaltninger "bag 
grænserne" eller ikketoldmæssige foranstaltninger, som tages op i Det Transatlantiske 
Økonomiske Råd, der på nuværende tidspunkt skønnes at være den mest lovende og effektive 
måde at løse problemerne på.
Hvad angår andragerens forslag om at harmonisere momssatserne i medlemsstaterne, kan det 
påpeges, at Kommissionen allerede tidligere to gange (i 1995 og i 1998) har stillet forslag om 
at indføre et interval for normalsatsen med en minimumssats på 15 % og en maksimumssats 
på 25 %. Forslagene om at tilnærme satserne blev i begge tilfælde ændret af Rådet, som kun 
bevarede princippet om en minimumssats på 15 %.
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Hvad angår den anden løsning, som går ud på, at lande med en lav momssats bør betale 
mindre til EU end lande med en højere momssats, bør det understreges, at hovedparten af 
momsindtægterne går til medlemsstaternes nationale budgetter. Kun en lille del anvendes til at 
finansiere EU-budgettet. Momssatsernes niveau i medlemsstaterne er imidlertid irrelevant for 
beregningen af bidraget til EU-budgettet.
Med hensyn til det tredje forslag om, at grænseoverskridende handel mellem EU-
medlemsstaterne skal gøres afgiftsfri, bør det bemærkes, at området indirekte beskatning ikke 
er fuldstændig harmoniseret på EU-plan. Det betyder, at medlemsstaterne, da der ikke findes 
EU-lovgivning på dette område, kan pålægge afgifter og unilateralt fastlægge niveauerne og 
beregningsmetoderne for dem, hvis blot de overholder de grundlæggende principper i 
traktaten og anden gældende sekundær lovgivning. I det omfang, der er vedtaget lovgivning, 
betyder det imidlertid, at alle medlemsstater er blevet enige om de pågældende regler. 

Vedrørende principperne i EU's momssystem er momsen en afgift på endeligt forbrug af varer 
og ydelser, men det 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. 
Momsordningen afhænger klart af leverancens art. 

I henhold til de nuværende regler gælder det generelt, at der ved leveringsstedet forstås det 
sted, hvor varen befinder sig på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten til kunden 
påbegyndes (artikel 32 i momsdirektivet1).
På visse betingelser er leveringen af varer, der forsendes eller transporteres fra én 
medlemsstat til en anden fritaget fra moms i afgangsmedlemsstaten med ret til at fratrække 
den moms, der er opstået i forbindelse med denne levering inden for Fællesskabet (artikel 
138-139 og artikel 169 i momsdirektivet). I dette tilfælde erhverver køberen varer inden for 
Fællesskabet i den medlemsstat, hvor forsendelsen eller transporten af varer ender.

Andragerens fjerde forslag går ud på at nedsætte moms- og toldsatsen på tøj. Der forhandles 
for tiden om toldnedsættelser inden for den multilaterale Dohaudviklingsdagsorden (DDA). 
EU's mål under disse forhandlinger har været at reducere høje toldsatser, særligt høje 
toldsatser og toldeskalering, således at handelsmulighederne øges væsentligt. 

Den tekst fra formændene, der var et resultat af ministermødet i juli 2008, indeholder et 
forslag til bestemmelser om toldnedsættelser bestående af en formel, der skal anvendes af de 
udviklede lande (herunder EU og USA), med en koefficient på 8 og af udviklingslandene med 
en højere koefficient og fleksibilitet (den såkaldte schweiziske formel, som er en matematisk 
formel, der finder anvendelse på alle toldpositioner, og som sikrer et ens lineært 
toldnedsættelsesniveau). 

Afslutningen af Dohaudviklingsdagsordenen ville fjerne høje toldsatser i tekstil- og 
beklædningssektoren. I henhold til de bestemmelser, der nu foreligger, ville det medføre en 
toldnedsættelse på ca. 50 % på tekstilområdet for de udviklede lande, herunder EU-
toldtariffer, og det ville f.eks. fjerne alle særligt høje toldsatser i USA. 

De nylige drøftelser, herunder blandt ministrene i Davos, har bidraget til at stadfæste målet 
om, at medlemmerne af WTO skal arbejde hen imod en politisk pakke, som forventes afsluttet 
før sommerferien. 
Vedrørende det femte forslag, som går ud på at hæve den grænse, værdien af varer, der 

                                               
1 Rådet ændrede direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem.
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importeres samtidigt, skal overstige, for at der kan opkræves moms, erindres der om, at 
momsdirektivet fastsætter et fælles merværdiafgiftsystem, der finder anvendelse i samme grad 
i alle medlemsstaterne. Et af hovedformålene med dette fælles merværdiafgiftssystem er at 
undgå konkurrenceforvridning. Import af varer er derfor momspligtigt med den samme sats, 
som gælder for indenlandske leverancer i importmedlemsstaten. Momsdirektivet fastsætter 
imidlertid, hovedsageligt af praktiske kontrolrelaterede årsager, fritagelser for importmoms i 
forbindelse med små forsendelser. Disse særlige momsregler vedrørende import af varer er 
efter Kommissionens mening nødvendige for at undgå konkurrenceforvridning, f.eks. ved at 
forhindre EU-borgere i at købe varer fra lande uden for EU, som ikke er pålagt EU-moms.
Til sidst skal det tilføjes, at Kommissionen den 1. december 2010 offentliggjorde "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 bl.a. generalt har gjort sig 
tanker om emnet momsbehandling af grænseoverskridende transaktioner i det indre marked, 
og der henvises til forskellige beskatningsmuligheder som eksempler. Den behandler også 
andre emner, som f.eks. især momssatser, fritagelser og små virksomheder. Kommissionen 
lancerede en åben offentlig høring om denne grønbog, og det nævnte dokument findes på 
følgende internetside: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm.

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 enstemmighed fra alle 27 
medlemsstater i Rådet."


