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Indtil nu har energibesparen-
de materialer, som er instal-
leret i boliger, eller som er
leveret til installation i bo-
liger i Storbritannien, draget
fordel af en nedsat moms-
sats på 5 pct. frem for en
normalsats på 20 pct. En ny
dom fra EU-Domstolen fast-
slår dog, at det er i strid med
EU’s momsdirektiv, idet det
kan fordreje konkurrencen
mellem producenter og le-

verandører af sådanne mate-
rialer i det indre marked. 

EU’s momsdirektiv regulerer
etableringen af det fælles
momssystem i EU med det
formål at sikre, at varer og
tjenesteydelser af samme art
i videst muligt omfang be-
skattes ens i de enkelte med-
lemsstater. Det er vigtigt for
at forhindre konkurrence-
forvridning og sikre lige vil-

kår mellem virksomheder i
det indre marked. Direktivet
giver dog mulighed for, at
medlemsstaterne i særlige
tilfælde kan anvende en el-
ler to reducerede momssat-
ser på ned til fem pct. Stor-
britannien har som led i im-
plementeringen af en grøn
politik for boligforbedringer
indført en nedsat momssats
på fem pct. på energibespa-
rende materialer, som instal-

leres i boliger, eller som le-
veres til installation i boliger
i Storbritannien. 

Ifølge EU-Kommissionen falder
Storbritanniens regler om
en reduceret momssats som
denne uden for de tilfælde,
hvor en medlemsstat, i hen-
hold til EU’s momsdirektiv,
kan anvende en reduceret
momssats, og EU-Kommis-
sionen har derfor tilskyndet
Storbritannien til at ændre
reglerne i overensstemmelse
med direktivet. Storbritan-
nien har dog afvist med be-
grundelse om, at en reduce-
ret momssats som den om-
handlede er begrundet i
henhold til direktivet. EU-
Kommissionen har derfor
efterfølgende indledt en
overtrædelsesprocedure
mod Storbritannien ved EU-
Domstolen. I henhold til
EU’s momsdirektiv kan en
reduceret momssats anven-
des på »levering, opførelse,
renovering og ombygning
som led i en socialpolitik«
samt på »reparation og re-
novering af private boliger,
bortset fra materialer, som
udgør en betydelig del af
værdien af den leverede
ydelse.« EU-Kommissionen
har påstået, at Storbritanni-
ens regler om en nedsat
momssats på levering og in-
stallation af energibesparen-
de materialer falder uden for
begge disse kategorier. 

For det første bemærker EU-
Kommissionen, at social-
politik i denne kontekst skal
forstås som en indgriben fra
staten, der er rettet mod at
forbedre boligmulighederne
for svagere stillede borgere,
såsom gennem socialt bolig-
byggeri. I den forbindelse
bemærker EU-Kommissio-
nen også, at udbuddet af bo-
liger i sig selv skal være en
del af en sådan socialpolitik,
for at de energibesparende
materialer, der installeres,
eller leveres til installation i
disse boliger, kvalificerer sig
til en nedsat momssats. Ef-
tersom den omhandlede re-
ducering af momssatsen
gælder for alle boliger gene-
relt, mener EU-Kommissio-
nen ikke, at Storbritanniens
reducering af momssatsen
tjener socialpolitiske formål.
For det andet bemærker EU-
Kommissionen, at »levering
og installation« ikke falder
ind under kategorien »repa-
ration og renovering«, og
selv hvis det anses for at
falde ind under kategorien,
kan en reduceret momssats
alligevel ikke anvendes, idet
de energibesparende materi-
aler udgør en betydelig for-
holdsmæssig værdi i forhold
til den samlede værdi af den
ydelse, der leveres og instal-
leres.

Storbritannien påstår, at
den omhandlede reducering

af momssatsen kan anses for
at have sociale virkninger,
idet den er led i en politik
for boligforbedringer. Stor-
britannien bemærker, at in-
stallation af energibesparen-
de materialer er med til at
forbedre energieffektiviteten
i boliger og dermed reducere
omkostningerne til el og
varme, som er to meget be-
tydelige udgiftsposter i
mange husholdninger. På
den baggrund mener Stor-
britannien, at reducering af
momssatsen tjener social-
politiske formål. Storbritan-
nien påstår endvidere, at
»levering og installation«
skal forstås som led i en om-
bygning og derfor falder in-
den for kategorien »reparati-
on og renovering«.

EU-Domstolen fastslår indled-
ningsvis, at EU’s moms-
direktiv er til hinder for na-
tionale foranstaltninger,
som har den virkning, at der
anvendes en reduceret
momssats, som gælder gene-
relt, idet der vil være risiko
for, at det kan fordreje kon-
kurrencen mellem med-
lemsstaterne. EU-Domsto-
len bemærker, at baggrun-
den for at anvende en redu-
ceret momssats på visse
kategorier af varer og tjene-
steydelser, som tjener soci-
ale eller kulturelle formål,
er, at den reducerede moms-
sats er afgrænset til en min-
dre gruppe af personer og
derfor kun udgør en lille el-
ler ingen risiko for konkur-
renceforvridning mellem
medlemsstaterne. Domsto-
len anerkender, at en politik
for boligforbedringer kan
have sociale virkninger,
men fastslår, at en reduceret
momssats som den om-
handlede ikke tjener sociale
formål, idet der ikke skelnes
mellem de personer, der bor
i de enkelte boliger eller an-
dre kriterier, som kan give
svagere stillede borgere en
fordel. Mht. om »levering
og installation« falder inden
for kategorien »reparation
og renovering« tilslutter EU-
Domstolen sig EU-Kommis-
sionens betragtninger. 

EU-Domstolen har tilfø-
jet, at der er andre måder,
hvorpå Storbritannien kan
fremme installation af ener-
gibesparende materialer i
boliger i Storbritannien – så-
som gennem direkte tilskud. 

Dommen betyder, at Stor-
britannien fremover skal op-
kræve en normalsats på 20
pct. på levering og installa-
tion af energibesparende
materialer til boligerne. 

Denne artikel om aktuel EU-ret,
som bringes i Jyllands-Posten, ud-
arbejdes af advokaterne Hans Søn-
derby Christensen (H), Hjulmand-
Kaptain, samt advokat Patrick
Goergen, Etude Goergen, begge
specialiserede inden for området.
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ConSet bordene er  
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·  Unik i let og hurtig  

højdeindstilling.

·  Ekstrem styrke  
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·  Stærk, konkurrence-
dygtig pris.
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muligheder.

Se mulighederne på  
www.conset.dk
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1x100m3, 1x80m3, 2x30m3 tanke 
14 stålspær á 13,5 m. med 2,5 m. ben 
12 bondehusvinduer 1,50 br x 1,61 hj 
19 bondehusvinduer  m. enkelt glas, 
1,03 br x 1,61 hj  
24 termovinduer m. 10 ruder 
1,01 br x 1,61 hj. 
16 håndhugget tømmer 6,7” á 8 m  
40 håndhugget tømmer 4x4” á 4 m.  
Galv. pl. evt. til havehegn 1,20x2,35 m 
800 m3 knust beton. Beliggende 
Kjellerup omr. 
400 kvm stålplader  
Plastik kloakrør  
80 m2 gamle gulvbrædder 
6 sæt trådhegnslåger 
Dobb. køle-/fryserum 
100 kvm. 25x50 fliser 
300 stk stål mandsskabsskabe 
400 kvm stålriste velegnet til dueslag 
300 m2 elefantriste 
Ståltrapper med respos  
Stålstiger m. rygstøtte  
90 m2 troltex plader  
15 gl. fyldningsdøre  
4 yderdøre  
2 dobb. udv. døre 2,38 b x 2,38 h 
15 brandslangeskabe 
13 trægitterspær a 7,4m 45o hældning 
Div I-Jern og H.E.B bjælker  
400 m2 chaussesten, granit grå/sorte 
100 BD 30 branddøre 90x2,10 m 
12 BD 30 branddøre 1,08bx2,08hj  
1 dobb. BD 30 branddør 1,8b x 2,1h 
4 jerngitterspær á 10 m 
8 trægitterspær á ca. 9 m. 
2000 m2 brædder (bøg i parket-
brædder). 
20 toiletter med dobbelt skyl 
80 ståldøre velegnet til sikringsrum 
26 dobb. terrassedøre 1,10b x 2,30h 
150 stk. ud-/indvendige døre 
Indv. trapper ligeløbs og med sving 
400 radiatorer 
Store partier overskabe til køkkener 
400 træ- og plastikvinduer i forsk. str. 
Vinduespartier velegnet til udestuer 
og havepavilloner 
Rør 200 m, 3,50”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12” 
Rør 300 m, 2 3/4” 
700 køreplader 1,40 x 4 m, 6mm 
100 køreplader 1,40 x 4,50, 6mm 
600 støbejernsvinduer 
Porcelæns-udslagsvaske 
samt meget mere.
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