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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1128/2007, ingiven av Rainer Sander (tysk medborgare), om de 
spanska myndigheternas försening med att anvisa ett beskattningsnummer för 
hans företag i Spanien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är direktör för företaget Carcentro S.L. som bildades i januari 2007, klagar 
över att de spanska myndigheterna fortfarande i slutet av oktober inte hade anvisat ett 
registreringsnummer för omsättningsskatt för hans företag, trots att alla nödvändiga 
handlingar hade lämnats in i februari. Detta har visat sig vara ett mycket stort hinder för 
företaget, som var skyldigt att betala skatt i Tyskland på fordon som köpts in i Tyskland och 
därefter importerats till Spanien och sålts. Framställaren anser att han har behandlats mindre 
gynnsamt än spanska företag, som får sitt spanska momsregistreringsnummer mycket 
snabbare, och att detta utgör diskriminering.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 25 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008.

Framställaren är tysk medborgare och driver ett företag i Almería, Spanien. Företaget köper 
bilar i Tyskland och säljer dem i Spanien. Den 7 februari 2007 ansökte företaget hos de 
spanska skattemyndigheterna om EU-momsregistreringsnummer. Fortfarande flera månader 
senare har skattemyndigheterna inte tilldelat företaget detta nummer. Utan 
momsregistreringsnummer måste företaget betala moms på sina bilinköp i Tyskland. 
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Rättsliga synpunkter

Gemenskapsrätt 

Rådets direktiv 2006/112/EG1 (“momsdirektivet”), är den viktigaste rättsakten i 
gemenskapslagstiftningen när det gäller mervärdesskatt.

Enligt direktivet (artikel 213) måste beskattningsbara personer uppge [till skattemyndigheterna] 
när deras verksamhet som beskattningsbar person inleds. I direktivet föreskrivs att 
medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att med hjälp av ett individuellt 
registreringsnummer identifiera vissa personer [inklusive dem som gör gemenskapsinterna 
förvärv av varor] (artikel 214) och se till att “deras registreringssystem skall göra det möjligt 
att särskilja de beskattningsbara personer som avses i artikel 214 och för att 
övergångsordningen i artikel 402 för beskattning av gemenskapsinterna transaktioner skall 
tillämpas korrekt” (artikel 216).

EU-momsregistreringsnumret spelar en grundläggande roll i vad som kallas 
“övergångsordning för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna”. 
Övergångsordningen har utformats för att se till att varor beskattas i 
destinationsmedlemsstaten när köparen är en momsskattepliktig person2. Till exempel måste 
en beskattningsbar person som är etablerad i Spanien och köper varor från en tillhandahållare 
i Tyskland meddela sitt EU-momsregistreringsnummer tilldelat av de spanska myndigheterna 
till säljaren i Tyskland för att köpet ska undantas från moms i Tyskland. Utan giltigt spanskt 
EU-momsregistreringsnummer måste säljaren ta ut tysk moms av köparen. 

Nationell lagstiftning

Enligt artikel 164 Uno of Ley 31/1992 om mervärdesskatt, måste beskattningsbara personer 
informera skattemyndigheterna om att de har inlett beskattningsbar verksamhet och begära ett 
momsregistreringsnummer från dessa myndigheter.

Enligt artikel 25 i Real Decreto 1065/20073 av den 27 juli, vilken trädde i kraft den 
1 januari 2008, måste skattemyndigheterna tilldela den person som begär att få ett 
EU-momsregistreringsnummer ett sådant nummer om myndigheten inte är av den 
uppfattningen att den beskattningsbara personen har misslett myndigheten i sin begäran eller 
inte kan visa upp alla nödvändiga underlag. Om myndigheterna inte fattar ett beslut inom 
tre månader kan den beskattningsbara personen betrakta detta som ett beslut att avslå ansökan 
om EU-momsregistreringsnummer och kan därför överklaga detta “indirekta” avslag.

Slutsats

                                               
1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, 
EUT L 347, 11.12.2006.
2 När köparen däremot är slutkonsument är den generella regeln att beskattning sker i den medlemsstat som är 
ursprungsstat. 
3 Real Decreto 1065/2007 av den 27 juli por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos.
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I de nationella bestämmelserna som beskrivs ovan klargörs de krav som gäller för att tilldela 
ett EU-momsregistreringsnummer, beskrivs anledningarna till att neka till detta och 
informeras den beskattningsbara personen om metoderna för att överklaga ett 
myndighetsbeslut (eller brist på sådant beslut). 

Efter att ha granskat tillämplig nationell lagstiftning finner kommissionen ingen grund till att 
inleda ett förfarande mot Spanien enligt artikel 226 i EG-fördraget, eftersom denna 
medlemsstat verkar ha införlivat relevanta gemenskapsföreskrifter på korrekt sätt, och ett 
överträdelseförfarande inte är det rätta för att ompröva enstaka myndighetsbeslut. 

Å andra sidan, om framställaren menar att det försenade momsregistreringsnumret är ett 
administrativt missförhållande bör han använda sig av den möjlighet till prövning som finns 
enligt nationell lagstiftning. Ansökan om prövning inför nationell domstol är det enda 
alternativet för att få gottgörelse för eventuell skada som åsamkats framställaren. 
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