
Tirsdag den 24. oktober 2017 Erhverv 13
.

Moms er en afgift, som skal
betales i forbindelse med
alle momspligtige goder og
tjenesteydelser, der leveres
til forbrugerne. Moms-
systemet bygger dog på et
princip om, at det – i sidste
ende – alene er den mervær-
di, som et produkt opnår
gennem forarbejdningen,
som skal pålægges en afgift. 

Afgiften skal i sidste ende
bæres af forbrugeren. Dette
opnås gennem et fintmasket
system af fradrag og mulig-
heden for at få tilbagebetalt
den erlagte moms. De fælles
regler inden for EU er yderst
centrale for, at EU’s indre
marked med fri bevægelig-
hed for varer og tjeneste-
ydelser kan fungere, da
moms kan hindre handlen
mellem EU-medlemsstater-
ne.

Den konkrete sag om-
handlede det tyske selskab
SMS group GmbH, hvis for-
retning består i salg og mon-
tering af anlæg til stålforar-
bejdning. I 2008 indgik sel-
skabet en aftale med det øst-
rigske selskab Zimekon
Handels GmbH om levering
af et svejsesystem til det
ukrainske datterselskab
OOO Zimekon Ukraine. 

Efter aftalen skulle der ske
betaling ad flere omgange.
Efter at SMS group havde
modtaget den første beta-
ling fra Zimekon, indgik
SMS group en aftale med sin
tyrkiske underleverandør,
Asmas AES, om levering af
de varer, som SMS group
skulle bruge til at fremstille
svejsesystemet til Zimekon.
Efter indgåelsen af denne
aftale anmodede Zimekon
om, at de resterende betalin-
ger blev udsat, så disse først
skulle erlægges i forbindelse
med leveringen af svejse-
systemet. Baggrunden var,
at Zimekon var kommet i
økonomiske vanskeligheder.

Selvom SMS group ikke
havde modtaget den reste-
rende betaling, indførte
man varerne fra Tyrkiet til
Rumænien. I denne forbin-
delse betalte SMS group
moms for varerne til den ru-
mænske stat. Da Zimekon
alligevel ikke betalte som af-
talt, blev leveringen af svej-
sesystemet aldrig gennem-
ført. Ifølge SMS group kun-

ne varerne, som var indkøbt
til fremstilling af svejse-
systemet, ikke anvendes til
andre projekter, hvorfor
man ville ophugge varerne
som skrot. De rumænske
myndigheder afviste kravet,
da SMS group ikke oplyste,
hvortil varerne skulle ud-
føres.

Ifølge Înalta Curte de Casat�ie
s�i Justit�ie (kassationsdom-
stolen i Rumænien) løb SMS
group på datoen for indfør-
slen en alvorlig risiko, fordi
køberen ikke længere over-
holdt betalingsfristerne. 

EU-Domstolen skulle der-
for tage stilling til, hvorvidt
en indførsel på et tidspunkt,
hvor opfyldelsen af aftalen
var udsat, bevirker, at ind-
førslen af de pågældende va-
rer ikke længere har nogen
tilknytning til opfyldelsen
af aftalen. 

EU-retligt har et selskab,
som ikke er etableret i den
medlemsstat, hvortil varer-
ne er indført, ret til at få
momsen tilbagebetalt på va-
rer, som anvendes i dets pro-
duktion.

EU-Domstolen skulle tage
stilling til, om SMS group i
EU-retlig forstand opfylder
betingelserne for at være en
afgiftspligtig person, hvilket
kræver, at to betingelser er
opfyldt. 

For det første må den
pågældende afgiftspligtige
person ikke have noget
forretningssted i medlems-

staten i den pågældende
periode. For det andet må
virksomheden i den samme
periode ikke have leveret va-
rer eller sådanne tjeneste-
ydelser i den pågældende
medlemsstat. 

Hvad angår den første be-
tingelse, var det ubestridt, at
SMS group var momspligtig
i Tyskland. I henhold til EU-
reglerne har selskabet derfor
ikke pligt til at lade sig
momsregistrere i Rumæni-
en. Hvad angår den anden
betingelse, er det lidt mere
kompliceret at fastslå, om
denne er opfyldt. Det skal
således fastslås, om aftalen
falder inden for virksom-
hedens område, som er
grundlaget for afgiftsplig-
ten. Der er således tale om et
spørgsmål, som skal afgøres
på baggrund af de forelig-
gende fakta.

EU-Domstolen fastslog, at
SMS group efter at have
modtaget et forskud fra kø-
beren indgik en underleve-
randøraftale, hvor de ind-
købte varer opfattes som
nødvendigt udstyr til frem-
stilling af konstruktionen og
følgelig med henblik på at
opfylde den oprindelige af-
tale. EU-Domstolen vurde-
rer ligeledes, at selskabet
indførte varerne med hen-
blik på udøvelse af økono-
misk virksomhed. Det har
ifølge EU-Domstolen ingen
betydning, at aftalens opfyl-
delse var udsat på det tids-
punkt, hvor varerne indfør-

tes, eftersom SMS group vil-
le have misligholdt kontrak-
ten med underleveran-
døren, hvis selskabet havde
modsat sig varens levering
på grund af udsættelsen.
Derudover fremhæver dom-
stolen, at det først lå defini-
tivt fast, at aftalen ikke ville
blive opfyldt efter indfør-
slen af varerne. 

Afslutningsvis havde SMS
group ingen indflydelse på,
at aftalen ikke blev opfyldt,
eftersom købers betalings-
vanskeligheder var årsagen
til aftalens kollaps. SMS
group havde derfor ret til til-
bagebetaling af momsen.

EU-Domstolen præciserer
dog, at dette alene er tilfæl-
det, eftersom SMS group i
denne sag ikke kunne påvir-
ke de omstændigheder, som
begrundede aftalens bort-
fald, og at der ikke lå svig
eller misbrug bag. Ligeledes
fastslår domstolen, at det er
myndighedernes opgave at
godtgøre, at der ligger mis-
brug bag transaktionen som
begrundelse for at nægte til-
bagebetaling. Bevisbyrden
kan ikke væltes over på virk-
somheden, da det ville svare
til at udvide de EU-retlige
regler for tilbagesøgning af
moms, og dette krav er der-
for ulovligt.

Hvis ikke de nationale
skattemyndigheder har
fremlagt objektive forhold,
der kan bevise, at retten til
tilbagebetaling er opstået
ved misbrug eller svig, er det

uden betydning, om den
opgave, som varerne blev
indkøbt til, bortfalder. Dom-
stolen fastslår, at et ru-
mænsk krav om bevis fra
virksomhederne på, at va-
rerne til sidst blev udført fra
Rumænien, i realiteten sva-
rer til at tilføje en materiel
betingelse for at kunne ud-
øve retten til tilbagebeta-
ling, der ikke er fastsat i
momsordningen. Beviskra-
vet er derfor EU-stridigt.

Undtagelsen om, at der
ikke må ligge svig eller mis-
brug bag en disposition, er
et almindeligt princip inden
for skatte- og afgiftsområdet
i EU-retten. Princippet med-
fører således, at man kun
kan udnytte de økonomiske
fordele, som er indlagt i sy-
stemet, såfremt der ligger en
reel økonomisk disposition
bag ønsket om tilbagebeta-
ling af moms eller opnåel-
sen af et bestemt fradrag. 

Dommens væsentligste po-
inte er, at bevisbyrden for, at
der foreligger svig eller mis-
brug, påhviler medlemssta-
tens skattemyndigheder, og
at denne bevisbyrde skal løf-
tes ved objektive omstæn-
digheder. Man kan ikke bare
uden videre som medlems-
stat pålægge virksomheder-
ne at løfte denne bevisbyr-
de, idet det ville være en
skærpelse af EU-reglerne,
som har til hensigt at sikre
den frie bevægelighed på
EU’s område med fælles
momsregler.

EU-DOM: Virksomheder har krav på at få momsen retur på varer, som indføres på EU’s område, 
når varerne, som indføres, er nødvendige for, at virksomhederne kan udøve deres virksomhed. 
Det gælder også, selvom det formål, som varerne er indkøbt til, i sidste ende ikke bliver 
gennemført, f.eks. fordi køberen går konkurs. 

HANS SØNDERBY
CHRISTENSEN
advokat, 

specialiseret i EU-ret

finans@finans.dk

ERHVERVSJURA

PATRICK GOERGEN
advokat, 

specialiseret i EU-ret

finans@finans.dk

En tysk virksomhed har nu EU-
Domstolens ord for, at man kan
få moms tilbagebetalt. 
Arkivfoto: Peter Hove Olesen

Denne artikel om aktuel EU-ret,
som bringes i Jyllands-Posten,
udarbejdes af advokaterne Hans
Sønderby Christensen (H), Søn-
derby Legal, samt advokat Patrick
Goergen, Etude Goergen, begge
specialiserede inden for området. 
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EU-medlems-
staterne.
Hans Sønderby Christensen og
Patrick Goergen, 
advokater, 
specialiserede i EU-ret


