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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0348/2011 af Stephan Hauk, tysk statsborger, om definitionen af en 
særlig type af tandlægeudstyr i Kommissionens forordning 111/2011 om 
tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

1. Sammendrag

Definitionen svarer ikke til definitionen af en særlig type af tandlægeudstyr i Kommissionens 
forordning. Andrageren hævder, at den pågældende type af tandlægeudstyr er en integrerende 
del af en protese og dermed skal pålægges en lavere momssats på 7 % i stedet for 19 % som 
foreskrevet i forordningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Andrageren er ikke enig i definitionen af en særlig type af tandlægeudstyr i Kommissionens 
forordning. Han hævder, at den udgør en integrerende bestanddel af en protese. Derfor bør 
den være omfattet af den lavere momssats på 7 % i stedet for 19 %.

Når varer ankommer til EU's ydre grænser, er det toldvæsenets opgave at indordne dem i den 
kombinerede nomenklatur for at kunne beregne told og andre afgifter. Den kombinerede 
nomenklatur hviler på en international aftale (som EU har underskrevet), som fastsætter regler 
for klassificering af varer. Den toldmæssige klassificering er ikke afhængig af toldafgifterne 
(eller hermed forbundne afgiftssatser), med mindre andet er bestemt.

Kommissionens forordning (EU) nr. 111/2011 af 7. februar 2011 om tarifering af varer i den 
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kombinerede nomenklatur (KN), bilag til forordning (EØF) nr. 2658/871, klassificerer en 
såkaldt "kunstig tandstift", som skrues ind i en kunstig tandrod, der implanteres i kæben, og 
som forbinder roden med den kunstige krone, i KN. Klassificeringsreglerne for KN har ført 
til, at denne vare klassificeres som del af en tandprotese i KN-kode 9021 29 00.

Konklusion

Da den praktiske anvendelse af momsen hører under medlemsstaternes ansvarsområde, råder 
Kommissionen andrageren til at kontakte de tyske skattemyndigheder for så vidt angår 
anvendelsen af den pågældende afgiftssats."

                                               
1 Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles 
Toldtarif, EFT L 256 af 7.9.1987.


