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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for 
foreningen til beskyttelse af skatteydere, om beskatning af fysiske personer, som 
er involveret i salg af fast ejendom i Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at fysiske personer, som er involveret i salg af fast ejendom i Rumænien, 
i skattemæssig henseende behandles på samme måde som juridiske personer, der udøver 
erhvervsaktiviteter. Andrageren finder dette uacceptabelt, idet fysiske personer i en 
tilsvarende situation skal kunne gøre brug af deres personlige aktiver. Som det ser ud for 
øjeblikket, skal han betale 19 % i moms. Han hævder, at dette er en overtrædelse af Rådets 
direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, som fastsætter, at en person skal 
udøve økonomisk virksomhed for at være momspligtig. Andrageren anfægter ligeledes den 
holdning, som er vedtaget af de rumænske myndigheder for så vidt angår momslovgivningen, 
som trådte i kraft i 2002. Han hævder, at denne var uretmæssig, idet den ikke indeholder 
bestemmelser om afgiftspligtige fysiske personers indførelse i skatteregistret samt 
registreringsprocedurer for perioden 2002-2007. Andrageren hævder, at dette har medført, at 
moms kan pålægges med tilbagevirkende kraft, hvilket resulterer i omfattende strafgebyrer, 
og han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at indhente en udtalelse fra EU-Domstolen 
med henblik på at afklare dette.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 08. september 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011.

”I Rumænien opkræves der moms, når fysiske personer sælger mere end én ny bygning pr. år. 
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efterfølgende salg fritages kun for moms, hvis de ikke afspejler økonomisk virksomhed.

Andrageren hævder, at dette er en overtrædelse af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. 
november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem1 (i det følgende kaldet 
"momsdirektivet"), som fastsætter, at en person skal udøve økonomisk virksomhed for at 
være momspligtig. Han hævder, at fysiske personer, der ejer fast ejendom, skal kunne gøre 
brug af deres personlige aktiver. Andrageren anfægter ligeledes den holdning, som er vedtaget 
af den rumænske regering, hvad angår momslovgivningen, som trådte i kraft i 2002. Han 
hævder, at denne var uretmæssig, idet den ikke indeholder bestemmelser om afgiftspligtige 
fysiske personers indførelse i skatteregistret samt registreringsprocedurer for perioden 2002-
2007. Han hævder, at dette har ført til momspålæggelse med tilbagevirkende kraft, hvilket har 
resulteret i omfattende strafgebyrer.

KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE ANDRAGENDET 

Momspålæggelse

De rumænske myndigheder har for nylig henvendt sig til Momsudvalget vedrørende 
forenelighed med EU-lovgivningen i forbindelse med opkrævning af moms fra fysiske 
personer, der sælger fast ejendom jævnligt. De fastslog bl.a. følgende:

På nuværende tidspunkt er der et stigende antal tilfælde i Rumænien, hvor fysiske personer 
jævnligt sælger fast ejendom (nye bygninger og jord, der må bebygges) uden at 
momsregistrere sig, idet de hævder, at de ikke udøver handelstransaktioner. I henhold til 
gældende rumænsk lovgivning falder fysiske personers salg af bygninger og jord uden for 
momsens anvendelsesområde, hvis de pågældende goder har været anvendt af sælgerne til 
personlige formål, eller hvis sælgerne kun foretager lejlighedsvise transaktioner med goder, 
som de ikke har anvendt til personlige formål. I henhold til rumænsk lovgivning bliver fysiske 
personer afgiftspligtige personer, når de sælger fast ejendom med henblik på jævnligt at 
inddrage indtægt herved. 

Spørgsmålet blev drøftet i Momsudvalget den 8. december 2010. 

Kommissionens tjenestegren mente, at det i disse tilfælde var korrekt at opkræve moms af 
årsager, som er angivet nedenfor. De nationale delegationer syntes at være enig i denne 
tilgang.

I artikel 2, stk. 2, litra a), i momsdirektivet fastslås det, at levering af varer, som mod vederlag 
foretages på en medlemsstats område af en afgiftspligtig person, der handler i denne 
egenskab, er momspligtig.

Begrebet en "afgiftspligtig person" er veldefineret i momsdirektivet. I henhold til artikel 9, 
stk. 1, er en afgiftspligtig person enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver en 
økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed. 
Dette omfatter bl.a. udnyttelse af materiel eller immateriel ejendom med henblik på jævnligt 
at inddrage indkomst herved. Begrebet en afgiftspligtig person som defineret i EU-
lovgivningen dækker meget bredt. 

                                               
1 EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1, som ændret.
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Med hensyn til udtrykket "afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab" handler en 
afgiftspligtig person i henhold til EU-Domstolens retspraksis (i det følgende kaldet: 
Domstolen) i denne egenskab, når han foretager transaktioner i forbindelse med sin 
afgiftspligtige virksomhed. 

Som Domstolen konsekvent har fastslået, har en analyse af definitionerne af en afgiftspligtig 
person og økonomisk virksomhed vist, at omfanget af betegnelsen "økonomisk virksomhed" 
er meget bredt, og at betegnelsen er af objektiv karakter i den forstand, at virksomhed 
betragtes som virksomhed i sig selv uden hensyn til formålet med eller resultaterne af de 
pågældende transaktioner1. 

Den afgiftspligtige person handler uafhængigt, hvis han bærer den økonomiske risiko, som er 
forbundet med hans virksomhed, og ikke er bundet af nogen retlige forhold, som skaber 
forhold med en vis form for uafhængighed, jf. artikel 10 i momsdirektivet. 

Det kan ikke nægtes, at fysiske personer, som jævnligt sælger fast ejendom (bygninger og
jord, der må bebygges), som de ejer, leverer varer mod vederlag, og at de udfører denne 
virksomhed uafhængigt mod direkte vederlag. Endvidere kan det, selv om der skal tages 
hensyn til de særlige forhold i den enkelte sag, fastslås, at begrebet "økonomisk virksomhed" i 
princippet omfatter jævnligt salg af bygninger eller jord, der må bebygges. I denne 
sammenhæng henviser "udnyttelse" i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, netop i overensstemmelse 
med kravene i princippet om, at det fælles momssystem skal være neutralt, til alle 
transaktioner uanset deres juridiske form, hvormed det søges jævnligt at inddrage indkomst2.

I lyset af ovenstående kan det konkluderes, at enhver person, som jævnligt sælger bygninger 
eller jord, der må bebygges, handler som en afgiftspligtig person i henhold til artikel 9, stk. 1, 
i momsdirektivet, og at personen udfører økonomisk virksomhed ved at levere varerne mod 
vederlag. Derfor er sådanne transaktioner momspligtige. Den omstændighed, at personen har 
valgt ikke at momsregistrere sig, er ikke relevant i denne sammenhæng. Den rumænske 
momslovgivnings - enkle - formodning om, at enhver, der sælger mere end én ny fast 
ejendom om året, er en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, synes derfor at 
være rimelig.

På mødet i Momsudvalget gjorde Kommissionens tjenestegrene imidlertid delegationerne 
opmærksomme på de forenede sager C-180/10 og C-181/10 Jarosław Słaby, hvor en 
præjudiciel afgørelse er blevet anlagt for Domstolen den 9. april 2010 vedrørende et meget 
lignende spørgsmål. Det er derfor tilrådeligt at afvente dommen i disse sager, inden der tages 
endeligt stilling i denne sag.

Tilbagevirkende kraft

Andrageren anfægter ligeledes anvendelsen af ovennævnte foranstaltning i perioden 2002-
2007. Han hævder, at dette ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning på det 
pågældende tidspunkt, idet den ikke indeholdt bestemmelser om afgiftspligtige fysiske 
personers indførelse i skatteregistret samt registreringsprocedurer for perioden. Efter 
andragerens opfattelse indebærer dette momspålæggelse med tilbagevirkende kraft.

                                               
1 Domstolens dom af 12. januar 2006, de forenede sager C-354/03, C-355/03 og C-484/03, Sml. [43], s. I-43.
2 Jf. Domstolens dom i sag C-8/03, præmis 36. Se også sag C 186/89 Van Tiem, afsnit 18, sag C-306/94 Régie 
dauphinoise, afsnit 15, og sag C-77/01 EDM, afsnit 48.
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I henhold til fast retspraksis, hvor nationale bestemmelser henhører under fællesskabsretten, 
henhører det under EU-institutionernes og domstolens kompetenceområde at kontrollere 
bestemmelsernes forenelighed med de grundlæggende rettigheder, som Domstolen skal 
beskytte, herunder retten til ejendom1.

Domstolen har derimod ingen jurisdiktion og Kommissionen ingen kompetence med hensyn 
til nationale bestemmelser, der henhører uden for EU-lovgivningens anvendelsesområde2.

Det er tydeligt, at den påståede anvendelse med tilbagevirkende kraft af den rumænske 
momsbestemmelse for perioden 2002-2007 ikke henhører under EU-lovgivningens 
anvendelsesområde, da den vedrører en periode inden Rumæniens tiltrædelse i EU3. Derfor 
har Kommissionen ingen kompetence i forhold til dette aspekt af andragendet.

Konklusion

Det er tilrådeligt at afvente dommen i sag C-180/10 og sag C-S181/10 Jarosław Słaby, inden 
der indtages endeligt stilling til dette andragende."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 27. januar 2012 (REV)

"Domstolen afsagde sin dom den 15. september 2011 i Słaby. Dommen vedrørte spørgsmålet 
om, hvorvidt en fysisk person, der har udøvet landbrugsvirksomhed på sin jord, fik status som 
en momspligtig person, da han begyndte at sælge jorden efter dets omklassificering til 
grundstykker for bebyggelse.

I denne dom bekræftede domstolen sin tidligere retspraksis vedrørende emnet, men gav 
samtidig nogle yderligere oplysninger for, hvornår en aktivitet kan betragtes som økonomisk 
aktivitet i henhold til artikel 9, stk. 1 i momsdirektivet. 

I denne forbindelse kan den blotte udøvelse af indehaverens ejendomsret ikke i sig selv anses 
for at udgøre en økonomisk aktivitet, visse elementer såsom forberedende arbejde og 
afsætningsforanstaltninger kan angive, at aktiviteten udøves af en momspligtig person, som 
led i en økonomisk aktivitet (stk. 36, 38 og 41).

I en skrivelse af 4. januar 2011, hævder andrageren også at flere ændringsforslag for national 
beskatning overtræder de nationale kompetenceregler, som fastsat i den rumænske forfatning.
Kommissionen har ingen beføjelser til at udøve kontrol over medlemsstaternes forfatning af 
retsakter.

Konklusion

Betragtningerne i dommen fra retten i Słaby ændrer ikke konklusionerne i Kommissionens 
tidligere meddelelse om denne sag. Det blev bekræftet i retten i Słaby, at fysiske personer kan 
betragtes som erhvervsdrivende, når de udøver en økonomisk aktivitet, hvor de mobiliserer 
ressourcer svarende til dem, der anvendes af en erhvervsdrivende. 

                                               
1 Se Domstolens afgørelse i sag C-299/95 Kremzow, afsnit 15, og dens afgørelse i sag C-328/04, Vajnai, afsnit 
12, sag C-287/08, Savia, afsnit 7, og sag C-333/09, Noël, afsnit 10.
2 Se Kremzow, afsnit 15 og 16, Vajnai, afsnit 13, Savia, afsnit 8, og Noël, afsnit 11. 
3 Se særligt Savia, afsnit 9, og Domstolens afgørelse i sag C-427/06, Bartsch, afsnit 18 og 25.
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I følge rumænsk lovgivning gælder den antagelse, at en fysisk person handler som en 
erhvervsdrivende efter andet salg, og derfor ligger byrden hos den fysiske person at bevise, at 
han ikke udøver en økonomisk aktivitet, når han sælger mere end én fast ejendom om året. 

Det skal også bemærkes, at medlemsstaterne i henhold til artikel 273 i momsdirektivet kan 
fastsætte forpligtelser, som de skønner nødvendige for at sikre en korrekt opkrævning af 
momsen og for at undgå svig.

Uanset reglerne om bevisbyrde gør rumænsk lov i sidste ende kun fysiske personer 
momspligtige i forbindelse med salg af fast ejendom, når de udføres i forbindelse med en 
økonomisk aktivitet.

På baggrund af ovenstående, mener Kommissionen ikke, at der er noget bevis for, at den 
anfægtede rumænske lovgivning er i strid med EU-lovgivningen.”


