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Ändringsförslag 9
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Enligt 2019 års slutliga rapport 
inom ramen för ”Study and Reports on 
the VAT Gap in the EU-28 Member 
States” (studie och rapporter om 
mervärdesskattegapet i EU-28), som 
utarbetats för kommissionen, uppgick 
mervärdesskattegapet, dvs. skillnaden 
mellan förväntade intäkter från 
mervärdesskatt och det faktiskt insamlade 
beloppet, i unionen till 137,5 miljarder 
euro 2017, vilket motsvarar en förlust på 
11,2 % av de totala förväntade intäkterna 
från mervärdesskatt och 267 euro i 
förlorade intäkter per person i unionen. 
Det finns dock stora skillnader mellan 
medlemsstaterna, med 
mervärdesskattegap som varierar från 
0,6% upp till 35,5%. Detta visar på 
behovet av mer transnationellt samarbete 
för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri 
inom e-handeln i synnerhet, men också 
mervärdesskattebedrägeri mer generellt 
(inklusive karusellbedrägeri).

Or. en

Ändringsförslag 10
Rovana Plumb

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Det är nödvändigt att anta ett 
ambitiöst mandat för Europeiska 
åklagarmyndigheten i samarbete med 
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nationella rättsliga myndigheter i syfte att 
säkerställa effektiv lagföring av bedragare 
vid nationella domstolar, eftersom alla 
organiserade gränsöverskridande system 
för mervärdesskattebedrägerier 
vederbörligen bör lagföras och 
bedragarna bestraffas.

Or. en

Ändringsförslag 11
Eugen Jurzyca

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Enligt 2019 års slutliga rapport 
som utarbetats för kommissionen inom 
ramen för ”Study and Reports on the VAT 
Gap in the EU-28 Member States” (studie 
och rapporter om mervärdesskattegapet i 
EU-28), varierar mervärdesskattegapet i 
medlemsstaterna från 0,6 % i Cypern till 
35,5 % i Rumänien, vilket är 50 gångers 
skillnad.

Or. en

Ändringsförslag 12
Eugen Jurzyca

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Utifrån uppgifter som redan finns 
hos betaltjänstleverantörer kan de fastställa 
den plats där betalaren och 
betalningsmottagaren befinner sig i 
förhållande till de betaltjänster de utför, på 
grundval av en identifieringskod för ett 
enskilt betalkonto i en medlemsstat som 

(5) Utifrån uppgifter som redan finns 
hos betaltjänstleverantörer kan de fastställa 
den plats där betalaren och 
betalningsmottagaren befinner sig i 
förhållande till de betaltjänster de utför, på 
grundval av en identifieringskod för ett 
enskilt betalkonto i en medlemsstat som 



AM\1192433SV.docx 5/25 PE643.160v01-00

SV

används av den betalaren eller den 
betalningsmottagaren.

används av den betalaren eller den 
betalningsmottagaren eller annan 
identifieringskod för betalaren eller 
betalningsmottagaren och den plats där 
de befinner sig.

Or. en

Ändringsförslag 13
Molly Scott Cato
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/67946 är 
det viktigt att skyldigheten för en 
betaltjänstleverantör att behålla och 
tillhandahålla information om en 
gränsöverskridande betalningstransaktion 
är proportionerlig och endast motsvarar det 
som är nödvändigt för medlemsstaterna för 
att bekämpa mervärdesskattebedrägeri 
inom e-handel. Dessutom är den enda 
information om betalaren som bör behållas 
är den plats där betalaren befinner sig. Vad 
gäller information om 
betalningsmottagaren och själva 
betalningstransaktionen bör 
betaltjänstleverantörer endast åläggas att 
bevara och till skattemyndigheterna 
överföra uppgifter som är nödvändiga för 
att upptäcka eventuella bedragare och 
utföra mervärdesskattekontroller. Därför 
bör betaltjänstleverantörer endast vara 
skyldiga att behålla uppgifter om 
gränsöverskridande betalningstransaktioner 
som kan tyda på ekonomisk verksamhet. 
Införandet av ett tak på grundval av det 
antal betalningar som en 
betalningsmottagare mottagit under loppet 
av ett kalenderkvartal skulle ge en 
tillförlitlig indikation på att dessa 
betalningar mottagits som en del av en 

(7) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/67946 är 
det viktigt att skyldigheten för en 
betaltjänstleverantör att behålla och 
tillhandahålla information om en 
gränsöverskridande betalningstransaktion 
är proportionerlig och endast motsvarar det 
som är nödvändigt för medlemsstaterna för 
att bekämpa mervärdesskattebedrägeri 
inom e-handel. Dessutom är den enda 
information om betalaren som bör behållas 
är den plats där betalaren befinner sig. Vad 
gäller information om 
betalningsmottagaren och själva 
betalningstransaktionen bör 
betaltjänstleverantörer endast åläggas att 
bevara och till skattemyndigheterna 
överföra uppgifter som är nödvändiga för 
att upptäcka eventuella bedragare och 
utföra mervärdesskattekontroller. Därför 
bör betaltjänstleverantörer endast vara 
skyldiga att behålla uppgifter om 
gränsöverskridande betalningstransaktioner 
som kan tyda på ekonomisk verksamhet. 
Införandet av ett tak antingen på grundval 
av det antal betalningar som en 
betalningsmottagare mottagit under loppet 
av ett kalenderkvartal eller på ett 
minimibelopp per betalning skulle ge en 
tillförlitlig indikation på att dessa 
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ekonomisk verksamhet och därigenom 
utesluta betalningar utan kommersiellt 
syfte. När detta tak har nåtts skulle 
betaltjänstleverantörens 
redovisningsskyldighet utlösas.

betalningar mottagits som en del av en 
ekonomisk verksamhet och därigenom 
utesluta betalningar utan kommersiellt 
syfte. När detta tak har nåtts skulle 
betaltjänstleverantörens 
redovisningsskyldighet utlösas.

_________________ _________________
46 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 04.05.2016, s. 1).

46 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 04.05.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 14
Eugen Jurzyca

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 är det 
viktigt att skyldigheten för en 
betaltjänstleverantör att behålla och 
tillhandahålla information om en 
gränsöverskridande betalningstransaktion 
är proportionerlig och endast motsvarar det 
som är nödvändigt för medlemsstaterna för 
att bekämpa mervärdesskattebedrägeri 
inom e-handel. Dessutom är den enda 
information om betalaren som bör behållas 
är den plats där betalaren befinner sig. Vad 
gäller information om 
betalningsmottagaren och själva 
betalningstransaktionen bör 
betaltjänstleverantörer endast åläggas att 
bevara och till skattemyndigheterna 
överföra uppgifter som är nödvändiga för 
att upptäcka eventuella bedragare och 
utföra mervärdesskattekontroller. Därför 

(7) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 är det 
viktigt att skyldigheten för en 
betaltjänstleverantör att behålla och 
tillhandahålla information om en 
gränsöverskridande betalningstransaktion 
är proportionerlig och endast motsvarar det 
som är nödvändigt för medlemsstaterna för 
att bekämpa mervärdesskattebedrägeri 
inom e-handel. Dessutom är den enda 
information om betalaren som bör behållas 
är den plats där betalaren befinner sig. Vad 
gäller information om 
betalningsmottagaren och själva 
betalningstransaktionen bör 
betaltjänstleverantörer endast åläggas att 
bevara och till skattemyndigheterna 
överföra uppgifter som är nödvändiga för 
att upptäcka eventuella bedragare och 
utföra mervärdesskattekontroller. Därför 
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bör betaltjänstleverantörer endast vara 
skyldiga att behålla uppgifter om 
gränsöverskridande betalningstransaktioner 
som kan tyda på ekonomisk verksamhet. 
Införandet av ett tak på grundval av det 
antal betalningar som en 
betalningsmottagare mottagit under loppet 
av ett kalenderkvartal skulle ge en 
tillförlitlig indikation på att dessa 
betalningar mottagits som en del av en 
ekonomisk verksamhet och därigenom 
utesluta betalningar utan kommersiellt 
syfte. När detta tak har nåtts skulle 
betaltjänstleverantörens 
redovisningsskyldighet utlösas.

bör betaltjänstleverantörer endast vara 
skyldiga att behålla uppgifter om 
gränsöverskridande betalningstransaktioner 
som kan tyda på ekonomisk verksamhet. 
Införandet av ett tak på grundval av det 
antal betalningar som en 
betalningsmottagare mottagit under loppet 
av ett kalenderkvartal skulle ge en 
tillförlitlig indikation på att dessa 
betalningar mottagits som en del av en 
ekonomisk verksamhet och därigenom 
utesluta betalningar utan kommersiellt 
syfte. När detta tak har nåtts skulle 
betaltjänstleverantörens 
redovisningsskyldighet utlösas. För att 
skapa balans mellan administrativa 
skyldigheter för tjänsteleverantörer och 
bättre uppbörd av mervärdesskatt i 
medlemsstaterna ska 
betaltjänstleverantörer ha möjlighet att 
tillhandahålla uppgifter i en form som 
redan är lättillgänglig för dem, dvs. 
antingen för varje enskild transaktion 
eller på aggregerad nivå.

_________________ _________________
46 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 04.05.2016, s. 1).

46 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 04.05.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 15
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 är det 

(7) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 är det 
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viktigt att skyldigheten för en 
betaltjänstleverantör att behålla och 
tillhandahålla information om en 
gränsöverskridande betalningstransaktion 
är proportionerlig och endast motsvarar det 
som är nödvändigt för medlemsstaterna för 
att bekämpa mervärdesskattebedrägeri 
inom e-handel. Dessutom är den enda 
information om betalaren som bör behållas 
är den plats där betalaren befinner sig. Vad 
gäller information om 
betalningsmottagaren och själva 
betalningstransaktionen bör 
betaltjänstleverantörer endast åläggas att 
bevara och till skattemyndigheterna 
överföra uppgifter som är nödvändiga för 
att upptäcka eventuella bedragare och 
utföra mervärdesskattekontroller. Därför 
bör betaltjänstleverantörer endast vara 
skyldiga att behålla uppgifter om 
gränsöverskridande betalningstransaktioner 
som kan tyda på ekonomisk verksamhet. 
Införandet av ett tak på grundval av det 
antal betalningar som en 
betalningsmottagare mottagit under loppet 
av ett kalenderkvartal skulle ge en 
tillförlitlig indikation på att dessa 
betalningar mottagits som en del av en 
ekonomisk verksamhet och därigenom 
utesluta betalningar utan kommersiellt 
syfte. När detta tak har nåtts skulle 
betaltjänstleverantörens 
redovisningsskyldighet utlösas.

viktigt att skyldigheten för en 
betaltjänstleverantör att behålla och 
tillhandahålla information om en 
gränsöverskridande betalningstransaktion 
är proportionerlig och endast motsvarar det 
som är nödvändigt för medlemsstaterna för 
att bekämpa mervärdesskattebedrägeri 
inom e-handel. Dessutom är den enda 
information om betalaren som bör behållas 
är den plats där betalaren befinner sig. Vad 
gäller information om 
betalningsmottagaren och själva 
betalningstransaktionen bör 
betaltjänstleverantörer endast åläggas att 
bevara och till skattemyndigheterna 
överföra uppgifter som är nödvändiga för 
att upptäcka eventuella bedragare och 
utföra mervärdesskattekontroller. Därför 
bör betaltjänstleverantörer endast vara 
skyldiga att behålla uppgifter om 
gränsöverskridande betalningstransaktioner 
som kan tyda på ekonomisk verksamhet. 
Införandet av ett tak på grundval av det 
antal betalningar som en 
betalningsmottagare mottagit under loppet 
av ett kalenderkvartal skulle ge en 
tillförlitlig indikation på att dessa 
betalningar mottagits som en del av en 
ekonomisk verksamhet och därigenom 
utesluta betalningar utan kommersiellt 
syfte. När detta tak har nåtts skulle 
betaltjänstleverantörens 
redovisningsskyldighet utlösas. För att 
säkerställa proportionalitet och för att 
uppgiftsskyddsbestämmelserna ska följas 
bör betaltjänstleverantörer få rapportera 
transaktioner på aggregerad nivå när så 
är lämpligt.

_________________ _________________
46 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 04.05.2016, s. 1).

46 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 04.05.2016, s. 1).
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Or. en

Ändringsförslag 16
Eugen Jurzyca

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) När en transaktion från en 
betalare till en betalningsmottagare 
inbegriper förmedlande 
betaltjänstleverantörer ska rapporterings- 
och registerskyldigheten endast gälla för 
en slutlig tjänsteleverantör.

Or. en

Ändringsförslag 17
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av den stora mängden 
information och dess känslighet när det 
gäller skyddet av personuppgifter är det 
nödvändigt och proportionerligt att 
betaltjänstleverantörer lagrar uppgifter 
avseende gränsöverskridande 
betalningstransaktioner under en 
tvåårsperiod för att hjälpa medlemsstaterna 
att bekämpa mervärdesskattebedrägeri 
inom e-handel och upptäcka bedrägerier. 
Denna period utgör det minimum som 
krävs för att medlemsstaterna effektivt ska 
kunna genomföra kontroller och utreda 
misstänkta mervärdesskattebedrägerier 
eller upptäcka mervärdesskattebedrägerier.

(8) På grund av den stora mängden 
information och dess känslighet när det 
gäller skyddet av personuppgifter är det 
nödvändigt och proportionerligt att 
betaltjänstleverantörer lagrar uppgifter 
avseende gränsöverskridande 
betalningstransaktioner under en 
femårsperiod för att hjälpa 
medlemsstaterna att bekämpa 
mervärdesskattebedrägeri inom e-handel 
och upptäcka bedrägerier. Denna period 
utgör det minimum som krävs för att 
medlemsstaterna effektivt ska kunna 
genomföra kontroller och utreda 
misstänkta mervärdesskattebedrägerier 
eller upptäcka mervärdesskattebedrägerier.
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Or. en

Ändringsförslag 18
Molly Scott Cato
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av den stora mängden 
information och dess känslighet när det 
gäller skyddet av personuppgifter är det 
nödvändigt och proportionerligt att 
betaltjänstleverantörer lagrar uppgifter 
avseende gränsöverskridande 
betalningstransaktioner under en 
tvåårsperiod för att hjälpa medlemsstaterna 
att bekämpa mervärdesskattebedrägeri 
inom e-handel och upptäcka bedrägerier. 
Denna period utgör det minimum som 
krävs för att medlemsstaterna effektivt ska 
kunna genomföra kontroller och utreda 
misstänkta mervärdesskattebedrägerier 
eller upptäcka mervärdesskattebedrägerier.

(8) På grund av den stora mängden 
information och dess känslighet när det 
gäller skyddet av personuppgifter är det 
nödvändigt och proportionerligt att 
betaltjänstleverantörer lagrar uppgifter 
avseende gränsöverskridande 
betalningstransaktioner under en 
treårsperiod för att hjälpa medlemsstaterna 
att bekämpa mervärdesskattebedrägeri 
inom e-handel och upptäcka bedrägerier. 
Denna period utgör det minimum som 
krävs för att medlemsstaterna effektivt ska 
kunna genomföra kontroller och utreda 
misstänkta mervärdesskattebedrägerier 
eller upptäcka mervärdesskattebedrägerier.

Or. en

Ändringsförslag 19
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Flera betaltjänstleverantörer kan 
vara inblandade i en enda betalning från 
en betalare till en betalningsmottagare. 
Denna enda betalning kan ge upphov till 
flera överföringar av medel mellan olika 
betaltjänstleverantörer. Det är nödvändigt 
att alla betaltjänstleverantörer som är 
inblandade i en viss betalning omfattas av 
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dokumentations- och 
rapporteringsskyldighet, såvida inte ett 
särskilt undantag är tillämpligt. Denna 
dokumentation och rapportering bör vara 
proportionerlig och innehålla uppgifter 
om betalningen från den ursprungliga 
betalaren till den slutliga 
betalningsmottagaren och inte om 
mellanliggande överföringar av medel 
mellan betaltjänstleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 20
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Förslag till direktiv
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Dokumentations- och 
rapporteringsskyldigheten bör också 
omfatta fall när en betaltjänstleverantör 
tar emot medel eller löser in 
betalningstransaktioner för 
betalningsmottagarens räkning, och inte 
endast när en betaltjänstleverantör 
överför medel eller utfärdar 
betalningsinstrument åt betalaren.

Or. en

Ändringsförslag 21
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Förslag till direktiv
Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) De skyldigheter som fastställs i 
detta direktiv bör inte gälla 
betaltjänstleverantörer som inte omfattas 
av tillämpningsområdet för 
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direktiv (EU) 2015/2366. När 
betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantörer inte är 
lokaliserade till en medlemsstat bör 
betalarens betaltjänstleverantörer 
dokumentera och rapportera uppgifter om 
den gränsöverskridande betalningen. För 
att dokumentations- och 
rapporteringsskyldigheten ska vara 
proportionell gäller omvänt att endast 
betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantör behöver föra register 
över dessa uppgifter när såväl betalarens 
som betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantör är lokaliserad till en 
medlemsstat. Med avseende på 
dokumentations- och 
rapporteringsskyldigheten bör en 
betaltjänstleverantör anses vara 
lokaliserad till en medlemsstat när dess 
företagsidentifieringskod eller BIC hänför 
sig till den medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 22
Molly Scott Cato
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Avdelning IV – kapitel 1 – artikel 16

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1) Artikel 16 i kapitel I avdelning IV 
ska ersättas med följande:

Artikel 16 ”Artikel 16

Med leverans av varor mot ersättning skall 
likställas uttag som en beskattningsbar 
person gör av en vara ur sin rörelse för sitt 
eget eller personalens privata bruk, för 
överlåtelse därav utan ersättning eller mer 
generellt för användning för andra ändamål 
än den egna rörelsen, om mervärdesskatten 

Med leverans av varor mot ersättning skall 
likställas uttag som en beskattningsbar 
person gör av en vara ur sin rörelse för sitt 
eget eller personalens privata bruk, för 
överlåtelse därav utan ersättning eller mer 
generellt för användning för andra ändamål 
än den egna rörelsen, om mervärdesskatten 
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på varan i fråga eller dess beståndsdelar 
helt eller delvis har medfört avdragsrätt.

på varan i fråga eller dess beståndsdelar 
helt eller delvis har medfört avdragsrätt. 
Uttag av varor som görs inom ramen för 
den beskattningsbara personens rörelse i 
syfte att skänka bort gåvor av ringa värde 
till välgörenhetsorganisationer ska också 
likställas med en leverans av varor om 
mervärdesskatten på varan i fråga eller 
dess beståndsdelar helt eller delvis har 
medfört avdragsrätt.

Emellertid skall uttag som görs inom 
ramen för den beskattningsbara personens 
rörelse i syfte att skänka bort gåvor av 
ringa värde eller ge bort varuprov inte 
likställas med en leverans av varor mot 
ersättning.

Emellertid ska uttag som görs inom ramen 
för den beskattningsbara personens rörelse 
i syfte att ge bort varuprov inte likställas 
med en leverans av varor mot ersättning.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32006L0112)

Motivering

Denna bestämmelse i mervärdesskattedirektivet gör det kostsamt för företag som vill göra 
donationer in natura (dvs. varor) till välgörenhetsorganisationer eftersom de inte kan göra 
momsavdrag. Detta leder i vissa länder till att varor slängs i stället. Mervärdesskattereglerna 
bör som ett led i målet om en cirkulär ekonomi ge utrymme för flexibilitet för företag som vill 
göra sådana donationer in natura.

Ändringsförslag 23
Molly Scott Cato
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Avdelning IX – kapitel 7 – artikel 148 – leden e, f, g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) I kapitel 7 i avdelning IX ska 
artikel 148 e, f och g utgå.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna momsbeskattar inte tankning, proviantering och underhåll av flygplan eller 
andra tjänster när flygplan används för internationella flygningar. Syftet med detta 
ändringsförslag är att EU:s mervärdesskattebestämmelser ska stämma överens med EU:s 
åtagande enligt Parisavtalet.

Ändringsförslag 24
Eugen Jurzyca

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243a – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) gränsöverskridande betalning: när 
betalaren befinner sig i en medlemsstat 
och betalningsmottagaren befinner sig i 
en annan medlemsstat eller i ett 
tredjeland eller tredje territorium.

Or. en

Ändringsförslag 25
Eugen Jurzyca

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer håller tillräckligt 
detaljerade register över 
betalningsmottagare och 
betalningstransaktioner i samband med de 
betaltjänster de utför för varje kvartal, för 
att göra det möjligt för de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna att utföra 
kontroller av de leveranser av varor och 
tjänster som i enlighet med 
bestämmelserna i avdelning V ska anses 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer håller tillräckligt 
detaljerade register över 
betalningsmottagare och 
betalningstransaktioner i samband med de 
gränsöverskridande betalningar de utför 
för varje kvartal, för att göra det möjligt för 
de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna att utföra kontroller av de 
leveranser av varor och tjänster som i 
enlighet med bestämmelserna i avdelning 
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äga rum i en medlemsstat. V ska anses äga rum i en medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 26
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243b – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det krav som avses i punkt 1 ska 
tillämpas om båda följande villkor är 
uppfyllda:

2. Det krav som 
betaltjänstleverantörer omfattas av enligt 
punkt 1 ska gälla när en 
betaltjänstleverantör under ett 
kalenderkvartal tillhandahåller 
betaltjänster motsvarande mer än 25 
gränsöverskridande betalningar till 
samma betalningsmottagare. De 
gränsöverskridande betalningar som 
avses i första stycket ska beräknas med 
hänvisning till de betaltjänster som 
betaltjänstleverantören tillhandahållit per 
medlemsstat och per identifierare, enligt 
vad som avses i artikel 243c.2. När 
betaltjänstleverantören har uppgifter om 
att betalningsmottagaren har flera 
identifierare ska beräkningen göras per 
betalningsmottagare.

Or. en

Motivering

Återspeglar rådets text.

Ändringsförslag 27
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243b – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om medel överförs av en 
betaltjänstleverantör från en betalare som 
befinner sig i en medlemsstat till en 
betalningsmottagare som befinner sig i en 
annan medlemsstat, i ett tredje territorium 
eller i ett tredjeland.

utgår

Or. en

Motivering

Återspeglar rådets text.

Ändringsförslag 28
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243b – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) När det gäller överföring av medel 
som avses i led a, om en 
betaltjänstleverantör genomför mer än 25 
betalningar till samma 
betalningsmottagare under ett 
kalenderkvartal.

utgår

Or. en

Motivering

Återspeglar rådets text.

Ändringsförslag 29
Molly Scott Cato
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243b – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) När det gäller överföring av medel 
som avses i led a, om en 
betaltjänstleverantör genomför mer än 25 
betalningar till samma betalningsmottagare 
under ett kalenderkvartal.

(b) När det gäller överföring av medel 
som avses i led a, om en 
betaltjänstleverantör genomför mer än 25 
betalningar till samma betalningsmottagare 
under ett kalenderkvartal eller genomför 
transaktioner med ett penningvärde på 
minst 2 500 euro i en 
betalningstransaktion.

Or. en

Ändringsförslag 30
Csaba Molnár

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243b – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) När det gäller överföring av medel 
som avses i led a, om en 
betaltjänstleverantör genomför mer än 25 
betalningar till samma betalningsmottagare 
under ett kalenderkvartal.

(b) När det gäller överföring av medel 
som avses i led a, om en 
betaltjänstleverantör genomför mer än 25 
betalningar eller genomför transaktioner 
med ett penningvärde på minst 2 375 euro 
till samma betalningsmottagare under ett 
kalenderkvartal.

Or. en

Motivering

Beloppet 2 375 euro räknades ut med beaktande av ett genomsnittligt värde på 95 euro för 
inköp på nätet på grundval av COM(2018)0812.
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Ändringsförslag 31
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De uppgifter som avses i punkt 1 
ska

3. Det krav som avses i punkt 1 ska 
inte gälla betaltjänster som tillhandahålls 
av betalarens betaltjänstleverantörer för 
varje betalning om minst en av 
betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantörer, enligt BIC-koden 
eller annan företagsidentifieringskod som 
otvetydigt identifierar en 
betaltjänstleverantör och dennes plats, är 
lokaliserad till en medlemsstat. Betalarens 
betaltjänstleverantör ska i varje fall 
inkludera dessa betaltjänster i den 
beräkning som avses i punkt 2.

Or. en

Motivering

Återspeglar rådets text.

Ändringsförslag 32
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243b – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) bevaras av betaltjänstleverantören 
i elektronisk form under en period av två 
år efter utgången av det år då 
transaktionen genomfördes,

utgår

Or. en
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Motivering

Återspeglar rådets text.

Ändringsförslag 33
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243b – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) bevaras av betaltjänstleverantören i 
elektronisk form under en period av två år 
efter utgången av det år då transaktionen 
genomfördes,

(a) bevaras av betaltjänstleverantören i 
elektronisk form under en period av fem år 
efter utgången av det år då transaktionen 
genomfördes,

Or. en

Ändringsförslag 34
Molly Scott Cato
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243b – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) bevaras av betaltjänstleverantören i 
elektronisk form under en period av två år 
efter utgången av det år då transaktionen 
genomfördes,

(a) bevaras av betaltjänstleverantören i 
elektronisk form under en period av tre år 
efter utgången av det år då transaktionen 
genomfördes,

Or. en

Ändringsförslag 35
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243b – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) göras tillgängliga för de 
medlemsstater där betaltjänstleverantören 
är etablerad i enlighet med artikel 24b i 
förordning (EU) nr 904/2010 (*).

utgår

__________________________________
__________________________________
_
(*) Rådets förordning (EU) nr 904/2010 
av den 7 oktober 2010 om administrativt 
samarbete och kampen mot 
mervärdesskattebedrägeri (EUT L 268, 
12.10.2010, s. 1).

Or. en

Motivering

Återspeglar rådets text.

Ändringsförslag 36
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243b – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om kravet på 
betaltjänstleverantörer i punkt 1 är 
tillämpligt ska registren
(i) bevaras av betaltjänstleverantören i 
elektronisk form under en period av tre 
kalenderår efter utgången av det 
kalenderår då betalningen genomfördes,
(ii) göras tillgängliga för 
betaltjänstleverantörens hemmedlemsstat 
eller för värdmedlemsstaterna om 
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betaltjänstleverantören tillhandahåller 
betaltjänster i andra medlemsstater än 
hemmedlemsstaten, i enlighet med artikel 
24b i förordning (EU) nr 904/2010 (*).

Or. en

Motivering

Återspeglar rådets text.

Ändringsförslag 37
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243c – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Iban-numret på betalarens 
betalkonto,

(a) Iban-numret på betalarens 
betalkonto eller varje annan identifierare 
som otvetydigt identifierar betalaren och 
platsen där denne befinner sig,

Or. en

Motivering

Återspeglar rådets text.

Ändringsförslag 38
Eugen Jurzyca

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243c – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Iban-numret på betalarens 
betalkonto,

(a) Iban-numret på betalarens 
betalkonto eller varje annan identifierare 
som otvetydigt identifierar betalaren och 
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dennes plats,

Or. en

Ändringsförslag 39
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243c – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) BIC eller annan 
bankidentifieringskod som otvetydigt 
identifierar en betaltjänstleverantör som 
agerar på betalarens vägnar.

(b) BIC eller annan 
bankidentifieringskod som otvetydigt 
identifierar en betaltjänstleverantör som 
agerar på betalarens vägnar och den plats 
där betaltjänstleverantören befinner sig, 
om inga av de identifieringskoder som 
avses i led a är tillämpliga.

Or. en

Motivering

Återspeglar rådets text.

Ändringsförslag 40
Eugen Jurzyca

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243d – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De uppgifter som hålls av 
betaltjänstleverantörer ska, i enlighet med 
artikel 243b, innehålla följande 
information:

1. De uppgifter med anknytning till 
gränsöverskridande 
betalningstransaktioner som hålls av 
betaltjänstleverantörer ska, i enlighet med 
artikel 243b, innehålla all följande 
information som betaltjänstleverantören 
förfogar över:
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Or. en

Motivering

I praktiken: (1) Vid kortbetalningar känner inte betalarens bank till betalningsmottagarens 
Iban-nummer, (2) länder utanför EU använder inte Iban-nummer, (3) betalarens konto kan 
ange betaltjänstleverantören som betalningsmottagaren, (4) återbetalningar sker vanligtvis 
efter det att nätbutiken har fått den ursprungliga betalningen. Återbetalningen görs som en 
separat transaktion som inte alltid innehåller en hänvisning till den ursprungliga 
betalningstransaktionen.

Ändringsförslag 41
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243d – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De uppgifter som hålls av 
betaltjänstleverantörer ska, i enlighet med 
artikel 243b, innehålla följande 
information:

1. De uppgifter som hålls av 
betaltjänstleverantörer ska, i enlighet med 
artikel 243b, när det gäller 
gränsöverskridande betalningar innehålla 
följande information:

Or. en

Motivering

Precisering av att uppgifterna ska röra gränsöverskridande betalningar.

Ändringsförslag 42
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher, Olivier Chastel

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 243d – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Alla utförda återbetalningar av 
betalningstransaktioner som avses i led g.

(h) Alla utförda återbetalningar av 
betalningstransaktioner som avses i led g, 
om tillämpligt.
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Or. en

Motivering

Med hänsyn till efterlevnaden är det viktigt att betaltjänstleverantörerna kan dokumentera 
alla begärda uppgifter.

Ändringsförslag 43
Dimitrios Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Avdelning XV – kapitel 2a – artikel 404a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I kapitel 2a i avdelning XV ska 
följande artikel införas:
”Artikel 404a
Senast den 31 december 2021 ska 
kommissionen, på grundval av 
information som erhållits från 
medlemsstaterna, för Europaparlamentet 
och rådet lägga fram en rapport om 
tillämpningen av avdelning XI kapitel 4 
avsnitt 2a, särskilt när det gäller behovet 
av att inkludera växlingsplattformar för 
virtuella valutor inom 
tillämpningsområdet för det avsnittet. 
Kommissionen ska regelbundet lägga 
fram sådana rapporter för 
Europaparlamentet och rådet. 
Rapporterna ska vid behov åtföljas av 
lagstiftningsförslag.”

Or. en

Ändringsförslag 44
Csaba Molnár
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den 31 
december 2021 anta och offentliggöra de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser till kommissionen.

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. en

Ändringsförslag 45
Csaba Molnár

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 januari 2022.

Direktivet ska gälla från och med den 1 
januari 2022.

Or. en


