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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Økonomi- og 

Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til forslag til direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den 

Europæiske Unions finansielle interesser (COM(2012)0363), 

– der henviser til forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk 

anklagemyndighed (COM(2013)0534), 

– der henviser til sin beslutning af 12. marts 2014 om forslag til Rådets forordning om 

oprettelse af en europæisk anklagemyndighed, 

– der henviser til forslag til forordning om Den Europæiske Unions Agentur for 

Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) (COM(2013)0535), 

– der henviser til interimsbetænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 

Indre Anliggender og til udtalelser fra Retsudvalget (A8-0055/2015), 

A. der henviser til, at beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes finansielle interesser er 

et centralt element i Unionens politiske dagsorden, som har til formål at styrke og øge 

borgernes tillid samt sikre, at deres penge bruges korrekt; 

B. der henviser til, at momssvig medfører indtægtstab for medlemsstaterne og derfor for EU, 

skaber forvredne skattemæssige rammer, der især er til skade for små og mellemstore 

virksomheder, og som bliver brugt af kriminelle organisationer, der udnytter de 

eksisterende lovgivningsmæssige huller mellem medlemsstaterne og deres kompetente 

tilsynsmyndigheder; 

C. der henviser til, at Europol skønner, at medlemsstaterne hvert år går glip af mellem 40 og 

60 mia. EUR i momsindtægter på grund af organiserede kriminelle grupper, og at 2 % af 

disse grupper står bag 80 % af svig i forbindelse med forsvundne forhandlere 

("karruselsvig"); 

D. der henviser til, at Revisionsretten i særberetning nr. 24/2015 konkluderede, at momssvig 

hovedsageligt betragtes som en kriminel praksis, der skal bremses; 

E. der henviser til, at Domstolen i sagen "Taricco m.fl." (sag C105/14) fastslog, at begrebet 

"svig" som defineret i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske 

Fællesskabers finansielle interesser omfatter indtægter hidrørende fra moms; 

1. opfordrer indtrængende Rådet til at lade moms indgå i direktivet om strafferetlig 

bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser ved hjælp af 

straffelovgivningen (BFI-direktivet) med henblik på at genoptage sin indsats med henblik 

på at opnå enighed om dette spørgsmål ved at medtage moms i direktivets 

anvendelsesområde hurtigst muligt; 

2. anser det for afgørende, at medlemsstaterne udveksler oplysninger og koordinerer deres 
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strategier for at lukke samtlige huller og dermed komme momssvig effektivt til livs; 

mener, at etablering af nationale redskaber til risikoanalyse kan bidrage til at forbedre 

effektiviteten af disse informationsudvekslinger; er desuden af den opfattelse, at 

yderligere foranstaltninger er nødvendige for at bringe de nationale strategier på linje med 

dem, der følges af de europæiske agenturer og organer, såsom Europol, Eurojust og Det 

Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og at det bør overvejes at fjerne 

juridiske barrierer, der hindrer udveksling af oplysninger; 

3. opfordrer Kommissionen til fortsat at vurdere de indtægter, der indhøstes af kriminelle 

organisationer gennem momssvig, og til at forelægge en omfattende, fælles og tværfaglig 

strategi for imødegåelse af kriminelle organisationers forretningsmodeller baseret på 

momssvig, herunder ved hjælp af fælles efterforskningsteams, hvor dette er nødvendigt; 

4. opfordrer medlemsstaterne til at træffe alle passende lovgivningsmæssige og 

administrative foranstaltninger til sikring af de finansielle strømmes sporbarhed og 

bankers gennemsigtighed med henblik på at forhindre, at indtægter fra momssvig 

geninvesteres; 

5. anser det for afgørende, at det sikres, at der oprettes en fælles, stærk og uafhængig 

europæisk anklagemyndighed, som kan efterforske og retsforfølge gerningsmændene til 

strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, herunder hvad angår 

momssvig, som defineret i det ovennævnte BFI-direktiv, og mener, at eventuelle svagere 

løsninger vil være en omkostning for Unionens budget; understreger endvidere behovet 

for at sikre, at kompetencefordelingen mellem den europæiske anklagemyndighed og 

medlemsstaternes efterforskningsmyndigheder ikke fører til overtrædelser, idet denne 

anklagemyndighed får en formålstjenlig indflydelse på den del af Unionens budget, der 

falder uden for dens kompetenceområde; 

6. opfordrer alle medlemsstater til at offentliggøre estimater for tab som følge af momssvig 

inden for EU for at afhjælpe svaghederne i Eurofisc og bedre koordinere deres politikker 

om omvendt momsbetalingspligt i forbindelse med varer og tjenesteydelser; 

7. anser det for afgørende, at medlemsstaterne anvender multilaterale kontrolforanstaltninger 

(MLC) — koordineret kontrol af to eller flere medlemsstater af skattetilsvar for en eller 

flere indbyrdes forbundne skattepligtige personer — som et nyttigt værktøj til bekæmpelse 

af momssvig. 
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