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Forslag til en EU-retsakt om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles 
merværdiafgiftssystem

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 46, stk. 2,

A. der henviser til, at Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af 
direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser1 ændrede 
stedet og betingelserne for betaling af merværdiafgift (i det følgende benævnt 
"moms") for leverancer af teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester og elektronisk 
leverede tjenesteydelser (i det følgende benævnt "udvalgte elektroniske 
tjenesteydelser") til ikke-afgiftspligtige personer, således at leverandørerne af udvalgte 
elektroniske tjenesteydelser skal betale moms i den stat, hvor kunden anvender de 
leverede tjenesteydelser;

B. der henviser til, at den vigtigste begrundelse for ovennævnte ændring, som nævnes i 
begrundelsen til direktiv 2008/8/EF, er, at forhindre situationer, hvor leverandører af 
udvalgte elektroniske tjenesteydelser etablerer deres hjemsted i medlemsstater med 
lave momssatser, hvilket hovedsagelig er relevant for de største konkurrenter på 
markedet, der har deres hjemsted i medlemsstater med EU's laveste momssatser; der 
henviser til, at denne begrundelse ikke er relevant for små virksomheder;

C. der henviser til, at leverancer af udvalgte elektroniske tjenesteydelser inden for en 
enkelt medlemsstat er underlagt de gældende nationale regler, i henhold til hvilke små 
virksomheder i de fleste medlemsstater er fritaget for kravet om momsregistrering, 
såfremt deres omsætning er under et bestemt beløb; der henviser til, at dette skaber 
ulige betingelser for leverancer af udvalgte elektroniske tjenesteydelser i EU, især i 
tilfælde hvor leverandører af udvalgte elektroniske tjenesteydelser standser 
leverancerne af tjenesteydelser uden for den medlemsstat, hvor de har deres hjemsted, 
for at blive fritaget for kravet om momsregistrering;

D. der henviser til, at det er nødvendigt at fjerne alle barrierer for små virksomheders 
adgang til markedet, eftersom de små virksomheder spiller en vigtig rolle i skabelsen 
af nye arbejdspladser og innovation;

E. der henviser til, at skabelsen af et digitalt indre marked er en af Kommissionens tre 
hovedprioriteter, og til, at et af de seks vigtigste midler til at opnå dette mål ifølge 
Kommissionen er at gøre det lettere for innovatorer at oprette deres egen virksomhed, 
og til, at moms-minikvikskranken (VAT Mini One Stop Shop – i det følgende benævnt 
"moms-MoSS") for øjeblikket er i direkte modstrid med ovennævnte idé; 

1 EUT L 44 af 22.2.2008, s. 11.
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F. der henviser til, at kravet om momsbetaling i forbrugsmedlemsstaten uden fritagelse 
for små virksomheder kan have negative og endda fatale konsekvenser for 
leverandører af udvalgte elektroniske tjenesteydelser, idet registrerings- og 
afgiftskravene også udgør administrative barrierer, der kan afholde leverandørerne fra 
leverancer af sådanne tjenesteydelser, og dette på trods af moms-MoSS, der har til 
formål at undgå momsregistrering i hver enkelt medlemsstat, idet leverandøren af 
udvalgte tjenesteydelser kun skal indgive en enkelt selvangivelse, på baggrund af 
hvilken der betales moms af alle de tjenesteydelser, der er leveret i den pågældende 
medlemsstat;

G. der henviser til, at moms-MoSS ud over registrerings- og betalingsforpligtelser også 
indebærer yderligere administrative foranstaltninger såsom opbevaring af dokumenter 
i ti år med oplysninger om køberne (selv ved salg af elektroniske applikationer til en 
værdi af nogle få cents), selv om det indtil nu ikke har været nødvendigt at indsamle 
personoplysninger fra køberne; der henviser til, at små virksomheder efter 
ikrafttrædelsen af moms-MoSS skal indsamle og opbevare disse oplysninger, hvilket 
betyder yderligere administrative forpligtelser for små virksomheder bl.a. i forbindelse 
med beskyttelse af de indsamlede personoplysninger og udarbejdelse af rapporter 
hvert fjerde år; der henviser til, at en manglende opfyldelse af disse forpligtelser 
medfører, at leverandøren af tjenesteydelser bliver nægtet adgang til moms-MoSS og 
som følge heraf har pligt til at lade sig momsregistrere i hver enkelt medlemsstat;

H. der henviser til, at ovennævnte bestemmelser i direktiv 2006/112/EF og 2008/8/EF 
kan medføre, at leverandører af udvalgte elektroniske tjenesteydelser, som i kraft af 
den særlige karakter af deres produkter kan gennemføre deres aktiviteter hvor som 
helst i verden, enten standser leverancerne af udvalgte elektroniske tjenesteydelser 
uden for den medlemsstat, hvor de er afgiftspligtige, eller flytter deres hjemsted uden 
for Unionen, f.eks. ved at registrere en platform, der er etableret uden for Unionen, 
hvorigennem leverandørne af udvalgte elektroniske tjenesteydelser kan sælge deres 
produkter til en lavere pris, som ikke skal dække udgifterne til de administrative 
barrierer, der er forbundet med moms-MoSS; 

I. der henviser til, at de små virksomheder skal støttes, og at der ikke skal skabes 
unødvendige barrierer for dem, og at dette også gælder for administrative barrierer, 
der opstår som følge af en god idé, f.eks. et system som moms-MoSS, der i sidste ende 
viser sig at udgøre en barriere;

J. der henviser til, at det ikke er hensigtsmæssigt at skabe administrative barrierer for 
små virksomheder og derefter kompensere dem ved at give dem mulighed for finansiel 
bistand, som er forbundet med yderligere administrative bryder i forbindelse med 
anvendelsen af EU-midler;

1. anmoder Kommissionen om på grundlag af artikel 113 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde og senest den 1. januar 2016 at fremsætte et forslag til ændring 
af Rådets direktiv 2006/112/EF;

2. mener, at ovennævnte forslag fra Kommissionen bør indføre en undtagelse for 
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momsbetaling for leverancer af udvalgte elektroniske tjenesteydelser, såfremt den 
samlede værdi uden moms af de leverancer af elektroniske tjenesteydelser, som den 
pågældende leverandør leverer, og som udøves i den pågældende 
forbrugsmedlemsstat, i det givne kalenderår ikke overskrider 100 000 EUR eller et 
tilsvarende beløb i den nationale valuta;

3. mener, at ovennævnte forslag fra Kommissionen bør sikre, at den medlemsstat, hvor 
leverandøren af udvalgte elektroniske tjenesteydelser har sit hjemsted, giver 
afgiftspligtige personer, som leverer elektroniske tjenesteydelser, mulighed for at 
bestemme, om de skal være underlagt kravet om momsbetaling i 
forbrugsmedlemsstaten.
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BEGRUNDELSE

Fra 1. januar 2015 er leverandører af udvalgte elektroniske tjenesteydelser, der leveres uden 
for den medlemsstat, hvor leverandøren har sit hjemsted, forpligtet til at betale moms i 
forbrugsmedlemsstaten. Dette vedrører et krav om at registrere og betale moms ved salg af 
tjenesteydelser, der leveres uden for den medlemsstat, hvor leverandøren har sit hjemsted, 
uanset deres mængde. Hovedbegrundelsen for de nævnte ændringer er:

- at forhindre, at store leverandører af tjenesteydelser flytter til medlemsstater med lave 
momssatser 

- at sikre en mere lige konkurrencesituation og fordeling af skatteindtægter mellem 
indenlandske og udenlandske virksomheder, der leverer tilsvarende tjenesteydelser

- at bevæge sig i retning af det politiske mål, der drøftes på internationalt plan, om at 
sikre skattepligt på forbrugsstedet. 

På trods af den administrative bistand, der indføres i forbindelse med ovennævnte ændringer i 
form af en Mini One Stop Shop for moms, skaber direktivet barrierer for små virksomheder. 
Små virksomheders overlevelse afhænger i høj grad af de barrierer, der skabes af markedet, 
men også af medlemsstaternes forskrifter. I betragtning af de små virksomheders vigtige rolle 
på det indre marked bør sådanne barrierer i videst muligt omfang fjernes. 


