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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og 

bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift 

(COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS)) 

(Særlig lovgivningsprocedure – høring) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2016)0755), 

– der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 

danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0003/2017), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 78c, 

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0000/2017), 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 

293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 

væsentlig grad; 

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b 

Forordning (EU) nr. 904/2010 

Afdeling 3 – underafdeling 4 – artikel 47l – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  Senest to dage efter datoen for denne 

forordnings anvendelse gennemfører 

Kommissionen en revision for at sikre 

gennemførligheden og 

omkostningseffektiviteten af gebyret og 

om nødvendigt træffe korrigerende 
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foranstaltninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b 

Forordning (EU) nr. 904/2010 

Afdeling 3 – underafdeling 5 – artikel 47m – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne giver Kommissionen 

adgang til de statistiske oplysninger, der er 

lagret i deres elektroniske systemer, jf. 

artikel 17, stk. 1, litra d). Disse oplysninger 

må ikke indeholde nogen 

personoplysninger. 

Medlemsstaterne giver Kommissionen 

adgang til de statistiske oplysninger, der er 

lagret i deres elektroniske systemer, jf. 

artikel 17, stk. 1, litra d). Disse oplysninger 

må ikke indeholde nogen 

personoplysninger og skal være begrænset 

til de oplysninger, der er nødvendige til de 

statistiske formål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b 

Forordning (EU) nr. 904/2010 

Afdeling 3 – underafdeling 6 – artikel 47n – stk. 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) hvilke oplysninger Kommissionen 

skal have adgang til, jf. artikel 47m, samt 

den tekniske fremgangsmåde for 

udtrækning af disse oplysninger.  

f) hvilke oplysninger Kommissionen 

skal have adgang til, jf. artikel 47m, samt 

den tekniske fremgangsmåde for 

udtrækning af disse oplysninger. 

Kommissionen sikrer, at udtrækningen af 

oplysninger ikke pålægger 

medlemsstaterne en unødvendig 

administrativ byrde. 

Or. en 
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BEGRUNDELSE 

 

Dette forslag, som Kommissionen fremsatte den 1. december 2016, indgår i 

lovgivningspakken om modernisering af momsreglerne i forbindelse med e-handel mellem 

virksomheder og forbrugere (B2C) på tværs af grænserne. Forslaget udgør grundlaget for den 

underliggende IT-infrastruktur og de regler og procedurer, der er nødvendige for samarbejdet 

med medlemsstaterne om at sikre en vellykket udvidelse af mini-one-stop-shop-systemet 

(MOSS) til tjenester ud over telekommunikationstjenester, spredningstjenester og elektronisk 

leverede tjenester (som MOSS allerede finder anvendelse på) og til fjernsalg af varer, både 

inden for og fra lande uden for EU. Den samlede pakke ventes at øge medlemsstaternes 

momsindtægter med 7 mia. EUR om året og reducere reguleringsomkostningerne for 

virksomhederne med 2,3 mia. EUR årligt. 

Dette forslag er tæt forbundet med forslaget om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 

2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser 

og fjernsalg af varer (COM/2016/757; 2016/0370 (CNS)), da det gennemfører de ændringer, 

der er indeholdt i dette forslag, gennem ændringsforslag til forordning 2010/904 om 

administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift; de to forslag 

bør derfor behandles under ét. 

Forslaget vurderes til at ville få betydelige positive budgetvirkninger. Koordineringen af 

kontrollerne og incitamentet med administrative gebyrer, der betales af den medlemsstat, der 

modtager den opkrævede moms, til den skattepligtige persons identifikationsmedlemsstat, bør 

resultere i risikobaserede kontroller.   En mere effektiv og strømlinet kontrolproces, der 

fokuserer på udbyttet af kontrollerne og betragteligt nedbringer bureaukratiet for 

virksomhederne, ventes at føre til en højere efterlevelsesgrad, end hvis man ikke følger en 

koordineret tilgang, hvilket kan føre til unødigt brug af ressourcer.  

Ordføreren bifalder og støtter fuldt ud dette kommissionsforslag. Eftersom dette forslag udgør 

en teknisk tilpasning af forordningen om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig 

vedrørende merværdiafgift som følge af de ændringer, der introduceres i forslaget om en 

modernisering af momsen for grænseoverskridende e-handel (som beskrevet ovenfor), 

anbefaler ordføreren, at forslaget vedtages, og opfordrer Rådet til hurtigt at vedtage dette 

forslag. 

 


