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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 udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles 

merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder  

(COM(2018)0021 – C8-C8.0022/2018 – 2018/0006(CNS)) 

(Særlig lovgivningsprocedure – høring) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Rådets udkast (COM(2018)0021), 

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

danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-C8.0022/2018), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 78c, 

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0000/2018), 

1. godkender Rådets udkast som ændret; 

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

Parlamentet har godkendt; 

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre sit udkast i væsentlig grad; 

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

til de nationale parlamenter. 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Medlemsstaterne bør have 

mulighed for at fastsætte deres nationale 

tærskel for fritagelse på det niveau, der 

passer bedst til deres økonomiske og 

politiske forhold, med forbehold af den 

øvre tærskel, der er fastsat i dette direktiv. I 

den henseende bør det præciseres, at hvis 

medlemsstaterne anvender forskellige 

tærskler, er det nødvendigt at basere disse 

på objektive kriterier. 

(8) Medlemsstaterne bør have 

mulighed for at fastsætte deres nationale 

tærskel for fritagelse på det niveau, der 

passer bedst til deres økonomiske og 

politiske forhold, med forbehold af den 

øvre og nedre tærskel, der er fastsat i dette 

direktiv. I den henseende bør det 

præciseres, at hvis medlemsstaterne 

anvender forskellige tærskler, er det 

nødvendigt at basere disse på objektive 

kriterier. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) For at sikre overholdelse af 

betingelserne for fritagelse indrømmet af 

en medlemsstat til virksomheder, der ikke 

er etableret der, er det nødvendigt at kræve 

forudgående anmeldelse af deres hensigt 

om at anvende fritagelsen. En sådan 

anmeldelse skal foretages af den lille 

virksomhed til den medlemsstat, hvor den 

er etableret. Denne medlemsstat bør 

derefter på grundlag af de oplysninger, der 

er angivet for virksomhedens omsætning, 

fremsende disse oplysninger til de øvrige 

berørte medlemsstater. 

(13) For at sikre overholdelse af 

betingelserne for fritagelse indrømmet af 

en medlemsstat til virksomheder, der ikke 

er etableret der, er det nødvendigt at kræve 

forudgående anmeldelse af deres hensigt 

om at anvende fritagelsen. En sådan 

anmeldelse skal foretages via en 

onlineportal, som skal oprettes af 

Kommissionen. Etableringsmedlemsstaten 

bør derefter på grundlag af de oplysninger, 

der er angivet for virksomhedens 

omsætning, fremsende disse oplysninger til 

de øvrige berørte medlemsstater. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) For at mindske små virksomheders 

efterlevelsesbyrde, hvis de ikke er fritaget, 

bør medlemsstaterne forpligtes til at 

forenkle momsregistrering og 

regnskabsføring og forlænge 

skatteperioder for at sikre en mindre 

hyppig indberetning af moms. 

(15) For at mindske små virksomheders 

efterlevelsesbyrde, hvis de ikke er fritaget, 

bør medlemsstaterne forpligtes til at 

forenkle momsregistrering og 

regnskabsføring. Endvidere bør en one-

stop-shop for indberetning af moms i de 

forskellige medlemsstater oprettes af 

Kommissionen. 

Or. en 

 



 

PR\1153039DA.docx 7/12 PE621.115v02-00 

 DA 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1a (nyt) 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 3 – stk. 2 – litra a 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 1a) Artikel 3, stk. 2, litra a), affattes 

således: 

a) den samlede værdi af erhvervelser 

af varer inden for Fællesskabet i det 

løbende kalenderår overstiger ikke en 

tærskel, som medlemsstaterne fastsætter, 

men som ikke må være lavere end 

000 EUR eller det hertil svarende beløb i 

national valuta 

"a) den samlede værdi af erhvervelser 

af varer inden for Fællesskabet i det 

løbende kalenderår overstiger ikke en 

tærskel, som medlemsstaterne fastsætter, 

men som ikke må være lavere end 25 

000 EUR eller det hertil svarende beløb i 

national valuta" 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 12 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 284 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan fastsætte forskellige 

tærskler for forskellige erhvervssektorer på 

grundlag af på objektive kriterier. Disse 

tærskler må imidlertid ikke overstige 85 

000 EUR eller et tilsvarende beløb i 

national valuta. 

Medlemsstaterne kan fastsætte forskellige 

tærskler for forskellige erhvervssektorer på 

grundlag af på objektive kriterier. Disse 

tærskler må imidlertid ikke være lavere 

end 15 000 EUR og ikke overstige 50 000 

EUR eller et tilsvarende beløb i national 

valuta. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 12 
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Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 284 – stk. 4 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forud for udnyttelse af fritagelsen i andre 

medlemsstater underretter den lille 

virksomhed den medlemsstat, hvor den er 

etableret. 

Kommissionen opretter en onlineportal, 

hvor små virksomheder, der er villige til at 

benytte sig af fritagelsen i en anden 

medlemsstat, registrerer sig. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 18 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 294e – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan frigøre fritagne små 

virksomheder for forpligtelsen til at 

indgive en momsangivelse i henhold til 

artikel 250. 

Medlemsstaterne skal frigøre fritagne små 

virksomheder for forpligtelsen til at 

indgive en momsangivelse i henhold til 

artikel 250. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 18 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 294e – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis denne mulighed ikke udnyttes, skal 

medlemsstaterne tillade sådanne fritagne 

små virksomheder at indgive en forenklet 

momsangivelse for at dække perioden på 

et kalenderår. Små virksomheder kan dog 

vælge at anvende den afgiftsperiode, der 

er fastsat i henhold til artikel 252. 

udgår 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 18 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 294i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For små virksomheder er den 

afgiftsperiode, der skal medtages i en 

momsangivelse, en periode på et 

kalenderår. Små virksomheder kan 

imidlertid vælge at anvende den 

skatteperiode, der er fastsat i henhold til 

artikel 252. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 18 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 294i a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 294i a 

 Kommissionen opretter en one-stop-shop, 

hvorigennem små virksomheder kan 

indsende momsangivelser i de forskellige 

medlemsstater, hvor de driver virksomhed. 

Etableringsmedlemsstaten er ansvarlig for 

momsopkrævningen. 

Or. en 
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Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 18 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 294j 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 294j udgår 

Uanset artikel 206 må medlemsstaterne 

ikke kræve, at små virksomheder 

indbetaler acontobeløb." 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Artikel 1a (ny) 

Forordning (EU) nr. 904/2010 

Artikel 31 – stk. 1 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 Artikel 1a 

 I forordning (EU) nr. 904/2010 foretages 

følgende ændringer: 

 I artikel 31 affattes stk. 1 således: 

1. De kompetente myndigheder i hver 

medlemsstat sikrer, at personer, der er 

involveret i leveringer af varer eller 

tjenesteydelser inden for Fællesskabet, og 

ikkeetablerede afgiftspligtige personer, der 

leverer teleydelser, radio- og tv-

spredningstjenester og elektronisk leverede 

tjenesteydelser, navnlig dem, der er 

omhandlet i bilag II til direktiv 

2006/112/EF, har mulighed for til brug for 

denne type aktiviteter elektronisk at få 

bekræftet gyldigheden af et 

momsregistreringsnummer for en bestemt 

person samt vedkommendes navn og 

adresse. Disse oplysninger skal svare til de 

data, der er omhandlet i artikel 17. 

"1. De kompetente myndigheder i hver 

medlemsstat sikrer, at personer, der er 

involveret i leveringer af varer eller 

tjenesteydelser inden for Fællesskabet, og 

ikkeetablerede afgiftspligtige personer, der 

leverer teleydelser, radio- og tv-

spredningstjenester og elektronisk leverede 

tjenesteydelser, navnlig dem, der er 

omhandlet i bilag II til direktiv 

2006/112/EF, har mulighed for til brug for 

denne type aktiviteter elektronisk at få 

bekræftet gyldigheden af et 

momsregistreringsnummer for en bestemt 

person samt vedkommendes navn og 

adresse. Disse oplysninger skal svare til de 

data, der er omhandlet i artikel 17. 

Momsinformationsudvekslingssystemet 
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(VIES) skal indeholde en henvisning om, 

hvorvidt små virksomheder, der er 

berettigede til at gøre brug af 

momsfritagelsen, gør brug af den eller 

ej." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 

senest den 30. juni 2022 de love og 

administrative bestemmelser, der er 

nødvendige for at efterkomme dette 

direktiv. De meddeler straks 

Kommissionen teksten til disse love og 

bestemmelser. 

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 

senest den 31. december 2019 de love og 

administrative bestemmelser, der er 

nødvendige for at efterkomme dette 

direktiv. De meddeler straks 

Kommissionen teksten til disse love og 

bestemmelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De anvender disse love og bestemmelser 

fra den 1. juli 2022. 

De anvender disse love og bestemmelser 

fra den 1. januar 2020. 

Or. en 
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BEGRUNDELSE 

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at lette byrden i forbindelse med 

SMV'ernes overholdelse af momsreglerne. Små virksomheder har forholdsmæssigt højere 

momsefterlevelsesomkostninger end større virksomheder, hvilket ikke alene er i strid med 

princippet om skattemæssig retfærdighed, men også hæmmer iværksætteri. Dette forslag har 

til formål at fremme iværksætteri i hele EU ved at indføre visse foranstaltninger til 

administrativ forenkling til gavn for små virksomheder.  

For at nå dette mål foreslår ordføreren visse forbedringer på følgende tre fronter:  

For det første er formålet med dette forslag at udvide momsfritagelsen for små virksomheder 

fra en udelukkende national ordning til en bredere EU-ordning. Derfor mener ordføreren, at 

denne ordning bør harmoniseres på passende vis, så driften af det indre marked ikke 

forstyrres. Der er blevet stillet en række ændringsforslag i denne forbindelse. Ordføreren 

ønsker at harmonisere tærsklen for momsfritagelse ved at fastsætte både en øvre og nedre 

grænse for tærsklen. Han ønsker også, at medlemsstaterne ikke skal kunne pålægge 

virksomheder, der er fritaget for moms, at indsende momsangivelse. Desuden foreslår han at 

oprette en onlineportal, hvor små virksomheder, der er villige til at benytte sig af fritagelsen i 

en anden medlemsstat, bør registrere sig.  

For det andet tilstræber ordføreren at indføre reelle administrative forenklinger for SMV'erne.  

Ud over de foreslåede forenklingsforanstaltninger anmoder han også om at oprette en one-

stop-shop for indsendelse af momsangivelser. Den største hindring for SMV'er, når de handler 

på tværs af grænser, er sprog. Derfor kan indsendelse af momsangivelser fra forskellige 

medlemsstater gennem en one-stop-shop føre til en betydelig forenkling for mindre 

virksomheder.  

På den anden side vil den foreslåede årlige momsangivelse for små virksomheder ikke 

medføre en reel forenkling for SMV'er. Selv om denne foranstaltning lyder tiltrækkende, vil 

den i virkeligheden have for mange negative bivirkninger. Årlige momsangivelser for små 

virksomheder vil få antallet af konkurser til at stige betydeligt. Små iværksættervirksomheder 

anmoder desuden selv hyppigt om ajourføringer af deres regnskaber og finansielle situation. 

Derfor anmoder ordføreren om at slette denne foranstaltning. 

For det tredje mener ordføreren, at denne sag bør behandles adskilt fra andre momssager. 

Momsforenklingstiltag for SMV'er kan gennemføres hurtigere, end den endelige 

momsordning kan. Arbejdet for at fremme iværksætteri må ikke forsinkes. Derfor kan datoen 

for gennemførelsen af dette forslag rykkes frem. 

 

 


