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Sammendrag af dom
1.

Præjudicielle spørgsmål — forelæggelse for Domstolen — en national ret i artikel 234 EF’s
forstand — begreb
(Art. 234 EF)

2.

Fiskale bestemmelser — harmonisering af lovgivningerne — omsætningsafgifter — det
fælles merværdiafgiftssystem — fradrag for indgående afgift — den afgiftspligtige persons
forpligtelser
(Rådets direktiv 2006/112)
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1.

Ved bedømmelsen af, om det organ, der
forelægger en sag, er en ret ifølge arti
kel 234 EF, tager Domstolen en hel række
forhold i betragtning, nemlig om organet
er oprettet ved lov, har permanent karak
ter, virker som obligatorisk retsinstans,
anvender en kontradiktorisk sagsbe
handling, træffer afgørelse på grundlag af
retsregler, og om det er uafhængigt.

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos
Respublikos vyriausybės (den litauiske
kommissionen for skattetvister), der har
til opgave at underkaste skatteyderes
klager på skatteområdet en objektiv prø
velse og at træffe en lovlig og begrundet
afgørelse, opfylder disse betingelser.

(jf. præmis 35, 36 og 40)

2.

Direktiv 2006/112 om det fælles mer
værdiafgiftssystem skal fortolkes således,
at det er til hinder for, at en merværdi
afgiftspligtig, der opfylder de materielle
betingelser for at fradrage merværdiafgift
efter bestemmelserne i dette direktiv, og
som har ladet sig registrere med hensyn
til merværdiafgift inden for en rimelig
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frist efter gennemførelsen af transaktio
ner, der giver anledning til fradragsret,
kan fratages muligheden for at udøve
denne ret ifølge national lovgivning, som
forbyder fradrag for merværdiafgift er
lagt i forbindelse med køb af varer, når
den afgiftspligtige ikke har ladet sig regi
strere med hensyn til merværdiafgift, før
varerne anvendes i hans afgiftspligtige
virksomhed.

I henhold til artikel 178, litra a), i direk
tiv 2006/112 findes der nemlig kun et
formkrav for at udøve fradragsretten ef
ter direktivets artikel 168, litra a), for så
vidt angår levering af varer og tjeneste
ydelser, nemlig, at den afgiftspligtige er i
besiddelse af en faktura, der er udfærdi
get i overensstemmelse med direktivets
artikel 220-236 samt artikel 238-240. De
afgiftspligtige personer har ganske vist
også pligt til i henhold til artikel 213 i
direktiv 2006/112 at anmelde påbegyn
delse, ændring og ophør af deres virk
somhed i overensstemmelse med de
bestemmelser, som medlemsstaterne
har vedtaget i denne henseende. En så
dan bestemmelse tillader imidlertid på
ingen måde medlemsstaterne, såfremt
en anmeldelse ikke indgives, at udskyde
udøvelsen af fradragsretten indtil det
tidspunkt, hvor den sædvanlige udførelse
af de afgiftspligtige transaktioner faktisk
påbegyndes, eller at fratage den afgifts
pligtige denne ret. Desuden må de for
anstaltninger, som medlemsstaterne kan
træffe i henhold til artikel 273 i direktiv
2006/112 for at sikre en nøjagtig opkræv
ning af afgiften og for at undgå svig, ikke
gå ud over, hvad der er nødvendigt for at
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nå disse mål, og de må ikke anfægte prin
cippet om momsens neutralitet. Følgelig
udgør den identificering, der foreskrives
i artikel 214 i direktiv 2006/112, ligesom
de pligter, der er angivet i direktivets ar
tikel 213, ikke nogen forudsætning for
fradragsretten, som indtræder samtidig
med, at den fradragsberettigede afgift
forfalder. Kravet om identificering er
derimod et formkrav, der opfylder en
kontrolfunktion. En person, der har pligt
til at betale merværdiafgift, kan således

ikke hindres i at udøve sin fradragsret på
grund af, at han ikke har ladet sig moms
registrere, inden han anvendte varerne,
der blev erhvervet inden for rammerne af
hans afgiftspligtige virksomhed.

(jf. præmis 47-51og 54 samt domskonkl.)

I - 10387

