DA
Pressemeddelelse

Luxembourg, den 29. november 2018

Momsgodtgørelse i forbindelse med
samhørighedsudgifter er problematisk, siger EUrevisorerne
Godtgørelsen af merværdiafgift (moms) er et væsentligt omkostningselement i EU's
samhørighedsudgifter, men ifølge en kortfattet sagsgennemgang fra Den Europæiske Revisionsret
er den forbundet med risiko for fejl og sikrer ikke altid den bedst mulige anvendelse af EU-midler.
Efter revisorernes mening bør offentlige organer ikke længere få godtgjort moms i forbindelse med
samhørighedsudgifter i perioden efter 2020.
EU's udgifter på samhørighedsområdet omfatter ofte støtte til køb af varer og tjenesteydelser, og
momsen på sådanne indkøb kan udgøre op til en femtedel af et projekts samlede omkostninger.
Generelt er moms kun berettiget til EU-medfinansiering, hvis den ikke kan refunderes i henhold til
national lovgivning.
Baseret på en analyse af data indsamlet over en årrække påpeger revisorerne, at momsgodtgørelse
ikke blot er en hyppig kilde til fejl, men også kan føre til en suboptimal anvendelse af EU-midler. Det
gælder navnlig, når modtagerne af EU-støtte er offentlige organer såsom nationale, regionale og
lokale myndigheder.
Revisorerne fremhæver en række tilfælde, hvor anvendelsen af EU-midler ikke er den bedst mulige.
F.eks. kan et ministerium i en medlemsstat gennemføre et infrastrukturprojekt og anmelde momsen
som en støtteberettiget omkostning med henblik på godtgørelse fra EU. Samtidig modtager det
nationale budget imidlertid momsindtægterne vedrørende projektet via sit skatteopkrævningssystem.
Godtgørelsen fører derfor til, at medlemsstaten overkompenseres og modtager flere midler, end den
faktisk har afholdt.
"EU's godtgørelse til medlemsstaten kan sågar overstige et projekts faktiske omkostninger," siger
Tony Murphy, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for gennemgangen.
"Det gælder navnlig i forbindelse med store infrastrukturprojekter, der har en høj
medfinansieringssats."

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets kortfattede
sagsgennemgang.
Gennemgangen i sin helhed kan findes på www.eca.europa.eu
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I sit forslag vedrørende lovgivningen på samhørighedsområdet i perioden efter 2020 foreslår EuropaKommissionen, at moms - uanset om den er refusionsberettiget eller ej - godtgøres i forbindelse med
projekter, der koster under 5 millioner euro. På grundlag af deres gennemgang fastholder revisorerne
deres tidligere fremførte synspunkt om, at offentlige organer ikke bør have godtgjort moms. De
foreslår derfor, at den foreslåede lovgivning omarbejdes.

Bemærkninger til redaktører
Moms er en indirekte afgift på forbruget af varer og tjenesteydelser og er underlagt regler fastsat på
medlemsstatsplan. De normale momssatser i EU varierer fra 17 % i Luxembourg til 27 % i Ungarn. For
at sikre en vis harmonisering på tværs af EU fastsatte momsdirektivet i 2006 et fælles system, som
medlemsstaterne skulle integrere i deres nationale regler. Registrerede virksomheder opkræver
moms på salg og overfører de opkrævede beløb til de nationale skattemyndigheder. Til gengæld kan
de anmode om at få den moms tilbagebetalt, som de er blevet afkrævet for deres egne køb af varer
og tjenesteydelser. Når processen er afsluttet, modtager statsbudgettet den samlede
momskomponent i den endelige pris. Slutforbrugeren har ikke ret til tilbagebetaling og betaler derfor
fuld moms.
En kortfattet sagsgennemgang præsenterer og fastslår kendsgerninger vedrørende et specifikt
spørgsmål eller problem. Den er ikke en revisionsberetning.
Denne gennemgang supplerer bemærkningerne om moms i Den Europæiske Revisionsrets
årsberetninger og synspunkterne i dens udtalelse nr. 6/2018 om Kommissionens forslag til den
fremtidige behandling af moms i forordningen om fælles bestemmelser. Den foreligger på engelsk på
Revisionsrettens websted eca.europa.eu. De øvrige sprogudgaver vil foreligge senere.
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