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RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
af 15. november 2013
om bemyndigelse af Luxembourg til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i
direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem
(2013/677/EU)
omsætning er mellem 10 000 og 25 000 EUR. Luxem
bourg har anmodet om bemyndigelse til en fravigelses
foranstaltning, hvorefter afgiftspligtige personer, hvis
årlige omsætning ikke overstiger 25 000 EUR, momsfri
tages.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af
28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1),
særlig artikel 395, stk. 1,

(5)

En højere tærskel for den særlige ordning er en forenk
lingsforanstaltning, da den kan mindske de mindste virk
somheders momsforpligtelser markant og gøre det muligt
for Luxembourg at afskaffe ordningen med gradvis
afgiftsnedsættelse, som belaster virksomhederne. Afgifts
pligtige personer bør stadig kunne vælge den normale
momsordning.

(6)

Kommissionen vedtog den 29. oktober 2004 et forslag
til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF (3)
om forenkling af de momsmæssige forpligtelser, som
indeholder bestemmelser, der giver medlemsstaterne
mulighed for at fastsætte en tærskel for, hvor stor en
årlig omsætning der kan gives momsfritagelse for, idet
den dog ikke må overstige 100 000 EUR eller modvær
dien heraf i national valuta, med mulighed for årlig regu
lering. Nærværende afgørelse er i overensstemmelse med
dette forslag.

(7)

Fravigelsesforanstaltningen påvirker kun i ubetydelig grad
den afgift, der skal betales ved det endelige forbrug, og
får ingen negative indvirkninger på Unionens egne
indtægter hidrørende fra moms —

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved brev registreret i Kommissionens Generalsekretariat
den 24. oktober 2012 anmodede Luxembourg om
tilladelse til at anvende en foranstaltning, der fraviger
artikel 285 i direktiv 2006/112/EF, og som giver Luxem
bourg mulighed for at momsfritage afgiftspligtige perso
ner, hvis årlige omsætning ikke overstiger 25 000 EUR.
Ved hjælp af denne foranstaltning vil disse afgiftspligtige
personer kunne være fritaget for alle eller nogle af de
forpligtelser, der vedrører moms, som omhandlet i
afsnit XI, kapitel 2-6, i direktiv 2006/112/EF.

(2)

I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, i direktiv
2006/112/EF underrettede Kommissionen de øvrige
medlemsstater om Luxembourgs anmodning ved brev
af 9. november 2012. Ved brev af 12. november 2012
underrettede Kommissionen Luxembourg om, at den
rådede over alle nødvendige oplysninger for at kunne
vurdere anmodningen.

(3)

(4)

Ifølge artikel 285 i direktiv 2006/112/EF kan de
medlemsstater, som ikke har benyttet muligheden i
artikel 14 i Rådets andet direktiv 67/228/EØF (2),
indrømme afgiftsfritagelse til afgiftspligtige personer,
hvis årlige omsætning højst er lig med 5 000 EUR eller
modværdien heraf i national valuta, ligesom de kan
indføre en gradvis nedsættelse af afgiften for afgiftsplig
tige personer, hvis årlige omsætning overstiger det loft,
de har fastsat med henblik på anvendelsen af afgiftsfri
tagelse.
Luxembourg har underrettet Kommissionen om, at
afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning ikke over
stiger 10 000 EU for øjeblikket er momsfritaget, og at
landet gør brug af muligheden for gradvis
afgiftsnedsættelse for afgiftspligtige personer, hvis årlige

(1) EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.
(2) Rådets andet direktiv 67/228/EØF af 11. april 1967 om harmoni
sering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — det
fælles merværdiafgiftssystems struktur og de nærmere regler for dets
anvendelse (EFT 71 af 14.4.1967, s. 1303/67).

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Som en fravigelse af artikel 285 i direktiv 2006/112/EF gives
der tilladelse til Luxembourg til at momsfritage afgiftspligtige
personer, hvis årlige omsætning ikke overstiger 25 000 EUR.
Artikel 2
Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.
Denne afgørelse finder anvendelse indtil datoen for ikrafttræ
delsen af EU-bestemmelser om ændring af de øvre årsomsæt
ningsgrænser, under hvilke afgiftspligtige personer kan moms
fritages, eller indtil den 31. december 2016, alt efter hvilken
dato der ligger først.
(3) Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonise
ring af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — det
fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT
L 145 af 13.6.1977, s. 1).
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Artikel 3
Denne afgørelse er rettet til Storhertugdømmet Luxembourg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2013.
På Rådets vegne
R. ŠADŽIUS

Formand

