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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1128/2007 af Rainer Sander, tysk statsborger, om forsinkelser i 
tildelingen af et momsregistreringsnummer for hans virksomhed i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren, som leder virksomheden Carcentro S.L., der blev oprettet i 2007, klager over, at 
de spanske myndigheder i slutningen af oktober stadig ikke havde tildelt ham et 
momsregistreringsnummer, selvom han havde indsendt den nødvendige dokumentation i 
februar. Dette er en stor hindring for virksomhedens arbejde, da den skulle betale skat i 
Tyskland på køretøjer, der var købt i Tyskland og efterfølgende importeret til Spanien, 
hvorefter de blev solgt. Han mener, at han bliver behandlet mindre gunstigt end spanske 
virksomheder, som kan få deres momsregistreringsnummer hurtigere, og at dette udgør 
forskelsbehandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"Andrageren er tysk statsborger og direktør for en virksomhed i Almería (Spanien).
Virksomheden køber biler i Tyskland og sælger dem i Spanien. Den 7. februar 2007 ansøgte 
virksomheden de spanske skattemyndigheder om et momsregistreringsnummer inden for 
Fællesskabet. Adskillige måneder senere har de spanske myndigheder endnu ikke oprettet 
dette nummer. Ved manglende momsnummer opkræves moms på bilkøb i Tyskland.

Juridiske bemærkninger
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Fællesskabslovgivning

Rådets direktiv 2006/112/EF1 ("momsdirektivet") udgør det vigtigste element i 
fællesskabslovgivningen om merværdiafgift.  

I henhold til direktivet (artikel 213) skal skattepligtige personer oplyse [til 
skattemyndighederne], hvornår de påbegynder deres aktiviteter som afgiftspligtige personer.
Det kræves, at medlemsstaterne "iværksætter de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
nogle typer afgiftspligtige personer" [herunder personer, der køber varer inden for 
Fællesskabet] "identificeres ved hjælp af et individuelt registreringsnummer" (artikel 214) og 
at sikre, "at deres identificeringssystemer sørger for identifikation af de afgiftspligtige 
personer, som artikel 214 henviser til, og endelig at sikre korrekt anvendelse af 
overgangsordningerne for beskatning af transaktioner inden for Fællesskabet" (artikel 216).

Inden for Fællesskabet spiller momsregistreringsnumre en væsentlig rolle for de såkaldte 
"overgangsordninger for beskatning af handel mellem medlemsstater." Ordningerne skal 
sikre, at der opkræves moms på varer i modtagerlandet, når køberen er en momspligtig
person2. Eksempelvis kræves det, at en afgiftspligtig person, som har virksomhed i Spanien, 
og som køber varer fra en leverandør i Tyskland, opgiver sit momsregistreringsnummer, der 
er udstedt af Spanien, til sælgeren i Tyskland, således at leveringen fritages for moms i 
Tyskland. I tilfælde af et manglende spansk momsregistreringsnummer skal sælger opkræve 
tysk moms af køber.  

National lovgivning

I henhold til artikel 164, stk. 1, i lov nr. 37/1992 om merværdiafgift kræves det, at 
afgiftspligtige personer oplyser skattemyndighederne om påbegyndelsen af deres 
afgiftspligtige aktiviteter, og de skal anmode de samme myndigheder om et 
momsregistreringsnummer.

I henhold til artikel 25 i kongeligt dekret nr. 1065/20073 af 27. juli, der trådte i kraft den 1.
januar 2008, er skattemyndighederne forpligtet til at tildele et momsregistreringsnummer 
inden for Fællesskabet, hvis de anmodes herom af en afgiftspligtig person, medmindre de 
vurderer, at den afgiftspligtige person har vildledt forvaltningen ved sin anmodning eller har 
undladt at fremsende den nødvendige dokumentation. Hvis myndighederne ikke inden for tre 
måneder har truffet en beslutning, kan den afgiftspligtige person betragte det som en 
beslutning om ikke at ville tildele ham et momregistreringsnummer og kan herefter klage over 
dette "indirekte" afslag.

Konklusion

                                               
1 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem. EUT L347 af 11. 
december 2006.
2 Når køber derimod er den endelige forbruger, er den almindelige regel, at beskatning finder sted i 
oprindelsesmedlemslandet. 
3 Kongelig anordning nr. 1065 af 27. juli 2007 om den generelle ordning for handlinger og fremgangsmåder med 
hensyn til forvaltning og inspektion på skatte- og afgiftsområdet og for udarbejdelse af et fælles regelsæt for 
pålægning af skatter og afgifter.
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De ovenfor beskrevne nationale bestemmelser præciserer kravene til tildeling af et 
momsregistreringsnummer inden for Fællesskabet, anfører årsagerne til afslaget og sørger for 
at give den afgiftspligtige person de nødvendige midler til at klage over en 
forvaltningsmæssig beslutning (herunder mangel herpå).

Efter at have gennemgået gældende nationale bestemmelser finder Kommissionen ikke 
grundlag for at indlede en procedure efter EF-traktatens artikel 226 mod Spanien, idet 
medlemsstaten tilsyneladende har omsat de relevant fællesskabsbestemmelser korrekt, og 
eftersom det ikke er hensigtsmæssigt at indlede en overtrædelsesprocedure på grundlag af 
isolerede forvaltningsmæssige beslutninger.

Finder andrageren dog, at forsinkelsen i tildelingen af et momsregistreringsnummer inden for 
Fællesskabet er et eksempel på fejl og forsømmelser, bør han benytte sig af klageadgangen i 
den nationale lovgivning. Indbringelse af sagen for en national domstol er andragerens eneste 
mulighed for at søge erstatning for de tab, han har lidt."
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