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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0188/2012 af Pascal Candotto, fransk statsborger, for 
"Adaptation Automobile", om opkrævning af moms på tilpasning af biler til 
handicappede

1. Sammendrag

Andragerens virksomhed har specialiseret sig i at tilpasse køretøjer til handicappedes 
personlige behov. Han finder det vanskeligt at forstå, at de franske skattemyndigheder 
anvender forskellige momssatser på disse foranstaltninger, afhængigt af hvorvidt det er den 
handicappedes højre eller venstre ben, der kræver kompenserende tilpasning. Forholdsregler 
for at kompensere for højre ben (speeder, bremsepedal) falder ind under den lavere sats, 
hvorimod der gælder fuld sats for forholdsregler med henblik på at kompensere for det 
venstre ben (kobling og gearskift). Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind 
over for de franske skattemyndigheder for at få dette ændret.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Andrageren beskæftiger sig kommercielt med automatiske koblingssystemer, hvor gearstang 
og koblingspedal er samlet i én mekanisme, en anordning der udelukkende sælges til 
handicappede personer. 

Han finder, at dette udgør en "samlet betjeningsmekanisme", som bør afgiftsbelægges med 
den nedsatte momssats, der i Frankrig gælder for specialudstyr beregnet til handicappede 
personer, jf. de muligheder, der gives i henhold til artikel 278-0 bis i skatteloven (tidligere 



PE494.778v01-00 2/3 CM\911630DA.doc

DA

art. 278 quinquies) og artikel 30-0 B i det hertil hørende bilag IV.

De franske myndigheder afviser imidlertid at anvende den nedsatte sats. 

Andrageren anfører, at de franske myndigheders opfattelse er, at den nedsatte momssats kun 
kan finde anvendelse, hvis en person lider af handicap i højre ben (hvilket nødvendiggør en 
tilpasning af speeder og/eller bremsepedal), men ikke hvis handicappet berører venstre ben 
(hvilket nødvendiggør en tilpasning af koblingspedalen).  

Han er af den opfattelse, at denne administrative indstilling ikke svarer til, hvad fransk lov 
fastsætter som gældende for specialudstyr beregnet til handicappede personer, nemlig at dette 
skal tilgodeses med en nedsat momssats.

Han anmoder Europa-Parlamentet om at rette henvendelse til de franske myndigheder i den 
hensigt at udvirke en ændring af de franske skattemyndigheders holdning i dette spørgsmål. 

Kommissionens bemærkninger

 Kommissionen anfører, at der ifølge momsdirektivet1, som en undtagelse fra det 
overordnede princip for anvendelse af normalsatsen for moms, gives mulighed for at 
anvende en reduceret sats på visse varer og tjenesteydelser, som blandt andet udgøres 
af (bilag III, nr. 4) "Medicinsk udstyr, hjælpemidler og andre apparater, der normalt 
anvendes til at mindske eller behandle handicap, udelukkende til handicappedes 
personlige brug, herunder også reparation af sådanne varer (…)". 

Inden for rammerne af de muligheder, som momsdirektivet opstiller, tilfalder det den 
enkelte medlemsstat på fakultativ basis at vælge, om den ønsker at anvende den 
nedsatte momssats. 

Medlemsstaterne kan om nødvendigt også vælge at indføre en selektiv anvendelse af 
den nedsatte sats, forudsat at dette ikke resulterer i nogen form for 
konkurrenceforvridning. Under den forudsætning, at princippet om afgiftsneutralitet 
respekteres, har medlemsstaterne mulighed for at anvende en nedsat momssats for 
konkrete og specifikke aspekter af de kategorier, der er omhandlet i momsdirektivets 
bilag III.  

Frankrig har gjort brug af den mulighed, som er opstillet i momsdirektivets bilag III, 
nr. 4, ved at have fastsat en nedsat momssats for blandt andet specialudstyr, der 
udelukkende er beregnet til handicappede til opvejning af alvorlige handicaps, på de 
betingelser, der er fastsat i artikel 30-0 B i bilag IV til skatteloven. De franske 
retsakter indeholder navnlig en liste over særligt udstyr, der hører ind under 
anvendelsesområdet for den nedsatte sats.

 Kommissionen bemærker, at andrageren ikke fremsætter påstand om, at Frankrig 
overtræder de ovennævnte principper i EU-retten. Hans påstand går i stedet ud på, at 

                                               
1 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem 
(EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).
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de franske myndigheder i det konkrete tilfælde ikke anvender de franske retsforskrifter 
korrekt. Dette spørgsmål må om nødvendigt afgøres ved en national retsinstans. 

Konklusion

På grundlag af de foreliggende oplysninger kan den situation, som andrageren har forelagt, 
ikke anses for at udgøre en overtrædelse af EU-retten. 


