
RR\1195180SV.docx PE644.767v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Plenarhandling

A9-0055/2019

13.12.2019

*
BETÄNKANDE
om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett 
gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för 
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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt 
system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för små företag och 
förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller det administrativa samarbetet och utbyte av 
information för kontrollen av att den särskilda ordningen för små företag tillämpas på 
ett korrekt sätt
(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – förnyat samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets utkast (13952/2019),

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0021),

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 11 september 20181,

– med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
i enlighet med vilken Europaparlamentet på nytt har hörts av rådet (C9-0166/2019),

– med beaktande av artiklarna 82 och 84 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A9-0055/2019).

1. Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika 
från den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att 
väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

1 Ännu ej offentliggjord i EUT.
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MOTIVERING

Vid Ekofinrådets möte den 8 november 2019 enades rådet om en allmän riktlinje om en 
ytterligare förenkling av mervärdesskattereglerna för små och medelstora företag. 

Dessutom beslutade rådet att på nytt höra Europaparlamentet om sin allmänna riktlinje, 
eftersom texten faktiskt skiljer sig avsevärt från kommissionens ursprungliga förslag av den 
18 januari 2018.

Både kommissionens ursprungliga förslag och rådets allmänna riktlinje syftar till att införa 
nya regler för att minska den administrativa bördan och efterlevnadskostnaderna för små och 
medelstora företag och bidra till att skapa ett skatteklimat som hjälper de små och medelstora 
företagen att växa och bedriva handel över gränserna på ett mer effektivt sätt. 

För att uppnå detta mål har kommissionen infört flera åtgärder som i stort sett har bibehållits i 
rådets allmänna riktlinje:

För det första bibehåller rådets allmänna riktlinje kommissionens förslag om att utvidga små 
och medelstora företags undantag från mervärdesskatt till att även omfatta icke-etablerade 
små och medelstora företag, i linje med den inre marknadens anda.

För det andra innebär rådets allmänna riktlinje, i enlighet med kommissionens förslag, en 
förlängning av övergångsperioden för små och medelstora företag som går från att ha ett 
undantag till att i stället omfattas av det ordinarie mervärdesskattesystemet.

Bestämmelsen om en enda kontaktpunkt för små och medelstora företag (One Stop Shop), 
som utarbetats inom ramen för rådets allmänna riktlinje, och de andra detaljerade 
bestämmelserna om det administrativa samarbetet för informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna, är i linje med Europaparlamentets önskemål i dess tidigare betänkande om 
detta förslag.

Sammanfattningsvis uppmanas rådet med eftertryck att snabbt anta dessa bestämmelser 
formellt, så att de kan träda i kraft och genomföras så snart som möjligt till förmån för EU:s 
små och medelstora företag.
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda 
ordningen för småföretag

Referensnummer 13952/2019 – C9-0166/2019 – COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 
2018/0006(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet 5.2.2018

Ansvarigt utskott
       Tillkännagivande i kammaren

ECON
25.11.2019
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Inese Vaidere
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