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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0272/2012 af Jerzy Jorasz, polsk statsborger, for virksomheden 
"ECOLEVEL s.c.", om de polske skattemyndigheders påståede 
misligholdelse af EU's retsakter vedrørende det fælles merværdiafgiftssystem

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de polske skattemyndigheder misligholder EU's retsakter vedrørende 
det fælles merværdiafgiftssystem, og navnlig bestemmelserne vedrørende fristen for 
tilbagebetaling af moms. Andrageren henviser i den forbindelse til Rådets direktiv 
2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, Rådets sjette direktiv 77/388/EØF om 
harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles 
merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, Rådets første direktiv 67/227/EØF om 
harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter og Domstolens 
relevante retspraksis. Da denne situation har særdeles negative følger for ovennævnte 
virksomhed, anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. juni 2012).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

Andrageren hævder, at han i januar 2011 ansøgte om tilbagebetaling af moms og hidtil ikke 
har modtaget den, på trods af at fristen for momstilbagebetaling allerede er overskredet. De 
polske myndigheder har indledt en skattesag mod andrageren og forlænget denne adskillige 
gange sammen med fristen for momstilbagebetalingen. Andrageren hævder, at de polske 
skattemyndigheder misligholder EU's lovgivning på momsområdet, navnlig bestemmelserne 
vedrørende fristen for tilbagebetaling af moms.
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Kommissionen understreger først og fremmest, at den, idet direktiv 77/388 (det sjette 
direktiv) blev ophævet ved direktiv 2006/112/EF (momsdirektivet) fra 1. januar 2007, 
udelukkende vil henvise til bestemmelserne i sidstnævnte direktiv.

Domstolen har ved flere lejligheder fastslået, at retten til fradrag som omhandlet i 
momsdirektivets artikel 167 ff. er en integrerende del af momsordningen, som understreget i 
andragendet, og som udgangspunkt ikke kan begrænses. Fradragsretten finder umiddelbart 
anvendelse på hele det afgiftsbeløb, der vedrører transaktioner i de tidligere omsætningsled.

Fradragssystemet tilsigter, at den afgiftspligtige aflastes fuldt ud for den moms, denne skylder 
eller har betalt i forbindelse med sin økonomiske virksomhed. Det fælles 
merværdiafgiftssystem garanterer derfor fuldstændig neutralitet med hensyn til skattebyrden 
for enhver form for økonomisk virksomhed uden hensyn til, hvad der er formålet med eller 
resultaterne af denne virksomhed på den betingelse, at denne virksomhed selv er underkastet 
moms1.

Momsdirektivet indeholder ikke en præcis frist for indenlandsk momstilbagebetaling. Det 
fastsættes blot i momsdirektivets artikel 183, at medlemsstaten, når fradragene overstiger det 
skyldige momsbeløb for en afgiftsperiode, enten kan foretage tilbagebetaling eller overføre 
det overskydende beløb til den følgende periode. Domstolen har i sine afgørelser fastsat, at 
fristen for tilbagebetaling skal være "rimelig"2.

I gældende polsk lovgivning er det fastsat, at standardfristen for momstilbagebetaling er 60 
dage (artikel 87, stk. 2 i den polske momslov). Det er Kommissionens opfattelse, at denne 
frist i princippet synes at være i overensstemmelse med kravene i momsdirektivet, som det 
fortolkes af Domstolen.

Perioden kan forlænges, hvis det er nødvendigt, for at gennemføre kontrolprocedurer, men der 
betales renter for denne periode, hvis tilbagebetalingen findes korrekt.

Andrageren nævner i sit andragende en frist på 180 dage, som standardfrist. Det ser imidlertid 
ud til, at han her refererer til fristen for nye afgiftspligtige, der tidligere var gældende i Polen, 
men senere blev fundet modstridende med EU's momslovgivning3 og nu er blevet ophævet4.
Det samme gælder det krav om depositum, som han beskriver i andragendet (artikel 97, stk. 5 
og 7 i momslovgivningen). Da Kommissionen i princippet ser på den gældende lovgivning, 
afholder den sig fra at kommentere denne del af andragendet.

Hvad angår berigtigelse af fakturaer, ser det ud til, at ingen af de aspekter, der er fremført i 
andragendet, giver anledning til bekymring for så vidt angår momsdirektivet. Domstolen 
fastslog for nylig, at kravet om besiddelse af en kvittering for modtagelse af en berigtiget 

                                               
1 Jf. dom af 14.2.1985, sag 268/83, Rompelman, Sml. s. 655, præmis 19, og sag C-37/95 dom af 15. januar 1998, 

sag C-37/95, Ghent Coal Terminal, Sml. I, s. 1, præmis 15.
2 For yderligere dokumentation jf. Domstolens dom i sagerne C-525/11 Mednis SIA, C-107/10 Enel Maritsa 

Iztok eller Europa-Kommissionen mod Republikken Ungarn.
3 Jf. Domstolens dom af 10. juli 2008 i sag C-25/07 Sosnowska.
4 Pr. 1. december 2008.
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faktura i princippet er i overensstemmelse med momsdirektivet1. Endvidere synes kravene i 
forbindelse med berigtigede fakturaer (herunder sammenfattede berigtigede fakturaer) ikke at 
overskride kravene om fakturaer, der er fastsat i momsdirektivet (artikel 226 ff.).

Hvad angår tilbagebetalingsansøgninger, findes der på nuværende tidspunkt ingen 
sammenhængende materielle eller processuelle EU-regler for retsmidler til håndhævelse af 
EU-retten.  Det er derfor, som Domstolen fastsatte det i sagen Kommissionen mod Italien2, 
når der ikke findes retsmidler i EU-systemet, de nationale domstole, der skal anvende 
indenlandske regler, og sikre, at afgifter, der opkræves i modstrid med EU-retten, 
tilbagebetales.

I betragtning af den ovenstående forklaring og efter analyse af andragendet, synes 
problemerne i denne sag derfor hverken at skyldes manglende overensstemmelse mellem den 
nationale lovgivning og EU-retten eller den polske administrations almindelige praksis, men 
nærmere den manglende anvendelse af den nationale lovgivning i en specifik sag.

Der er derfor tale om en individuel sag, som Kommissionen ikke har kompetence til at gribe 
ind i. Vurderingen af en sådan sag hører udelukkende under de nationale myndigheders og 
domstoles kompetence.

Kommissionen skal som "traktaternes vogter" sikre, at den nationale lovgivning eller 
almindelige praksis er i overensstemmelse med EU-retten. I den forbindelse kan 
Kommissionen indlede en overtrædelsesprocedure mod en medlemsstat med henblik på at 
sikre en sådan overensstemmelse. Det bør ligeledes bemærkes, at kun Kommissionen og 
medlemsstaterne kan betragtes som parter i denne procedure, og derfor udelukkes den enkelte 
skatteyder.

I betragtning af at perioden for tilbagebetaling af moms til andrageren er meget lang og med 
henblik på at anmode om information og finde en løsning på problemet, kontakter 
Kommissionen imidlertid de polske myndigheder. På denne måde kan alle aspekter af den 
faktiske og juridiske situation blive belyst med henblik på at nå til fyldestgørende 
konklusioner.

Konklusion

Kommissionen vil i lyset af de polske myndigheders svar beslutte, hvilke foranstaltninger der 
skal træffes i denne sag.

                                               
1 Jf. Domstolens dom af 26. januar 2012 i sag C-588/10 Kraft Foods Polska.
2 Domstolens dom af 9. december 2003 i sag C-129/00; Kommissionen mod Italien, Sml. [2003] I-14637, s. 25. 


