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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 ändringsförslag.

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 vad gäller 
införandet av de detaljerade tekniska bestämmelserna för driften av det slutgiltiga 
mervärdesskattesystemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna
(COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0329),

– med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i 
enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0317/2018),

– med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A8-0000/2018).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

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

4. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att 
väsentligt ändra kommissionens förslag.

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) När rådet 1967 antog det 
gemensamma systemet för mervärdesskatt 
(moms) genom rådets direktiv 
62/227/EEG3 och 67/228/EEG4 gjordes ett 
åtagande om att inrätta ett slutgiltigt 
mervärdesskattesystem för beskattning av 
handeln mellan medlemsstaterna som 

(1) När rådet 1967 antog det 
gemensamma systemet för mervärdesskatt 
(moms) genom rådets direktiv 
62/227/EEG3 och 67/228/EEG4 gjordes ett 
åtagande om att inrätta ett slutgiltigt 
mervärdesskattesystem för beskattning av 
handeln mellan medlemsstaterna som 
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fungerar på ett liknande sätt som det skulle 
fungera inom en enda medlemsstat. 
Eftersom de politiska och tekniska 
förhållandena inte var mogna för ett sådant 
system när de fiskala gränserna mellan 
medlemsstaterna avskaffades i slutet av 
1992, antogs övergångsordningen för 
mervärdesskatt. Rådets direktiv 
2006/112/EG5, som för närvarande är i 
kraft, föreskriver att dessa 
övergångsbestämmelser måste ersättas av 
slutgiltiga bestämmelser som i princip 
grundar sig på beskattningen i den 
medlemsstat där leveransen av varor eller 
tillhandahållandet av tjänster har sitt 
ursprung.

fungerar på ett liknande sätt som det skulle 
fungera inom en enda medlemsstat. 
Eftersom de politiska och tekniska 
förhållandena inte var mogna för ett sådant 
system när de fiskala gränserna mellan 
medlemsstaterna avskaffades i slutet av 
1992, antogs övergångsordningen för 
mervärdesskatt. Rådets direktiv 
2006/112/EG5, som för närvarande är i 
kraft, föreskriver att dessa 
övergångsbestämmelser måste ersättas av 
slutgiltiga bestämmelser som i princip 
grundar sig på beskattningen i den 
medlemsstat där leveransen av varor eller 
tillhandahållandet av tjänster har sitt 
ursprung. Dessa övergångsregler har 
emellertid nu funnits i flera årtionden, 
vilket har resulterat i ett komplext 
övergångssystem för mervärdesskatt som 
är sårbart för gränsöverskridande 
momsbedrägerier inom unionen. Dessa 
övergångsregler lider av flera brister som 
leder till att mervärdesskattesystemet 
varken är helt effektivt eller förenligt med 
de krav som en verklig inre marknad 
ställer. Sårbarheterna hos 
övergångssystemet för mervärdesskatt 
blev uppenbara redan några år efter dess 
införande. Sedan dess har det vidtagits 
flera lagstiftningsåtgärder (förbättrat 
administrativt samarbete, kortare 
tidsfrister för sammanställningar, 
sektorsvis omvänd betalningsskyldighet) 
och icke-lagstiftningsåtgärder. Den 
senaste tidens studier av 
mervärdesskattegapet visar dock att den 
icke uppburna mervärdesskatten 
fortfarande uppgår till enorma belopp. 
Detta är det första lagstiftningsförslag 
sedan införandet av de aktuella 
mervärdesskattereglerna år 1992 som 
syftar till att ta itu med 
gränsöverskridande bedrägerier i 
grunden. I sitt meddelande av den 28 
oktober 2015 Att förbättra den inre 
marknaden – bättre möjligheter för 
individer och företag, identifierade 
kommissionen komplexiteten hos de 
nuvarande bestämmelserna om 



PR\1167476SV.docx 7/18 PE629.628v01-00

SV

mervärdesskatt som ett av de största 
hindren för förverkligandet av den inre 
marknaden. Samtidigt har 
mervärdesskattegapet, definierat som 
skillnaden mellan den mervärdesskatt 
som faktiskt inkasseras och det teoretiska 
belopp som förväntas samlas in, ökat och 
uppgick till 151,5 miljarder euro i EU-28 
2015. Detta visar att det behövs en snabb 
och omfattande reform av 
mervärdesskattesystemet i riktning mot ett 
slutgiltigt mervärdesskattesystem, för att 
underlätta och förenkla den 
gränsöverskridande handeln inom 
unionen och göra systemet mer 
bedrägerisäkert.

__________________ __________________

3 Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 
11 april 1967 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
omsättningsskatter (EGT 71, 14.4.1967, s. 
1301).

3 Rådets första direktiv 67/227/EEG av den 
11 april 1967 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
omsättningsskatter (EGT 71, 14.4.1967, s. 
1301).

4 Rådets andra direktiv 67/228/EEG av den 
11 april 1967 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning rörande 
omsättningsskatter – struktur och 
tillämpningsföreskrifter för det 
gemensamma systemet för mervärdesskatt 
(EGT 71, 14.4.1967, s. 1303).

4 Rådets andra direktiv 67/228/EEG av den 
11 april 1967 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning rörande 
omsättningsskatter – struktur och 
tillämpningsföreskrifter för det 
gemensamma systemet för mervärdesskatt 
(EGT 71, 14.4.1967, s. 1303).

5 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 
november 2006 om ett gemensamt system 
för mervärdesskatt (EUT L 347,
11.12.2006, s. 1).

5 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 
november 2006 om ett gemensamt system 
för mervärdesskatt (EUT L 347, 
11.12.2006, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Tidigare påpekade alltid 
Europeiska kommissionen, med stöd av 
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Europaparlamentet, att ett 
mervärdesskattesystem baserat på 
beskattning i ursprungsmedlemsstaten var 
rätt svar för att göra EU:s 
mervärdesskattesystem mer 
bedrägerisäkert, och mest förenligt med 
en korrekt fungerande inre marknad. Det 
aktuella initiativet baseras dock på den av 
medlemsstaterna föredragna metoden 
med beskattning i 
destinationsmedlemsstaten, i syfte att 
tillåta en viss flexibilitet i 
medlemsstaternas fastställande av 
mervärdesskattesatser.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Rådet har, med stöd av 
Europaparlamentet6 och Ekonomiska och 
sociala kommittén7, bekräftat att ett 
ursprungsbaserat system inte kunde uppnås 
och uppmanade kommissionen att fortsätta 
med ett fördjupat tekniskt arbete och en 
bred dialog med medlemsstaterna för att i 
detalj utreda olika tänkbara sätt att 
genomföra destinationsprincipen8.

(2) Rådet har, med stöd av 
Europaparlamentet6 och Ekonomiska och 
sociala kommittén7, bekräftat att ett 
ursprungsbaserat system inte kunde uppnås 
och uppmanade kommissionen att fortsätta 
med ett fördjupat tekniskt arbete och en 
bred dialog med medlemsstaterna för att i 
detalj utreda olika tänkbara sätt att 
genomföra destinationsprincipen8, för att 
säkerställa att tillhandahållandet av varor 
från en medlemsstat till en annan 
beskattas som om de tillhandahölls och 
förvärvades inom en medlemsstat.
Inrättandet av ett gemensamt 
mervärdesskatteområde i EU är 
avgörande för att sänka 
efterlevnadskostnaderna för företagen, 
särskilt små och medelstora företag med 
gränsöverskridande verksamhet, minska 
risken för gränsöverskridande 
momsbedrägerier och förenkla 
momsrelaterade förfaranden. Ett 
slutgiltigt mervärdesskattesystem kommer 
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att stärka den inre marknaden och skapa 
bättre företagsvillkor för 
gränsöverskridande handel. Det bör ta 
hänsyn till de förändringar som är 
nödvändiga på grund av teknisk 
utveckling och digitalisering. Detta 
direktiv fastställer de tekniska åtgärderna 
för genomförandet av de så kallade 
hörnstenarna, som Europeiska 
kommissionen fastställt i sitt förslag av 
den 18 januari 20183a. Medlemsstaterna 
bör därför fatta beslut om de nämnda 
hörnstenarna för att snabbt framskrida 
med genomförandet av detta direktiv.

__________________ __________________

6 Europaparlamentets resolution av den 
13 oktober 2011 om mervärdesskattens 
framtid (P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=EN&reference=
P7-TA-2011-0436

6 Europaparlamentets resolution av den 
13 oktober 2011 om mervärdesskattens 
framtid (P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=EN&reference=
P7-TA-2011-0436

7 Europeiska ekonomiska och sociala 
kommitténs yttrande av den 14 juli 2011 
om ”Grönbok om mervärdesskattens 
framtid – Ett enklare, stabilare och mera 
effektivt mervärdesskattesystem” 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168

7 Europeiska ekonomiska och sociala 
kommitténs yttrande av den 14 juli 2011 
om ”Grönbok om mervärdesskattens 
framtid – Ett enklare, stabilare och mera 
effektivt mervärdesskattesystem” 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168

8 Rådets slutsatser om mervärdesskattens 
framtid – 3167:e mötet i rådet (ekonomiska 
och finansiella frågor), Bryssel den 15 maj 
2012 (se särskilt punkt B 4) 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f

8 Rådets slutsatser om mervärdesskattens 
framtid – 3167:e mötet i rådet (ekonomiska 
och finansiella frågor), Bryssel den 15 maj 
2012 (se särskilt punkt B 4) 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f

3a Förslag till rådets direktiv om ändring 
av direktiv 2006/112/EG vad gäller 
mervärdesskattesatser, COM(2018)0020, 
2018/0005(CNS).

Or. en
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Kommissionen anger i sin 
handlingsplan för mervärdesskatt9 de 
ändringar av mervärdesskattesystemet som 
krävs för att utveckla ett sådant 
destinationsbaserat system för unionsintern 
handel med hjälp av beskattningen av 
gränsöverskridande leveranser. Rådet 
bekräftade därefter slutsatserna i 
handlingsplanen och konstaterade bland att 
annat att det anser att principen om 
beskattning i ursprungsmedlemsstaten som 
planeras för det slutgiltiga 
mervärdesskattesystemet bör ersättas av 
principen om beskattning i 
destinationsmedlemsstaten10.

(3) Kommissionen anger i sin 
handlingsplan för mervärdesskatt9 de 
ändringar av mervärdesskattesystemet som 
krävs för att utveckla ett sådant 
destinationsbaserat system för unionsintern 
handel med hjälp av beskattningen av 
gränsöverskridande leveranser. Rådet 
bekräftade därefter slutsatserna i 
handlingsplanen och konstaterade bland att 
annat att det anser att principen om 
beskattning i ursprungsmedlemsstaten som 
planeras för det slutgiltiga 
mervärdesskattesystemet bör ersättas av 
principen om beskattning i 
destinationsmedlemsstaten10. Denna 
ändring bör bidra till att minska 
mervärdesskatterelaterade 
gränsöverskridande bedrägerier med 
uppskattningsvis 40 miljarder euro 
årligen.

__________________ __________________

9 Mot ett gemensamt 
mervärdesskatteområde i EU – Dags för 
beslut (COM(2016) 148 final, 7.4.2016)

9 Mot ett gemensamt 
mervärdesskatteområde i EU – Dags för 
beslut (COM(2016) 148 final, 7.4.2016)

10 För mer information, läs dessa OECD-
rapporter: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

10 För mer information, läs dessa OECD-
rapporter: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Den allmänna regeln för leveranser 
av varor, även unionsinterna leveranser av 
varor, och för tillhandahållanden av 
tjänster bör vara att leverantören är 
betalningsskyldig för mervärdesskatten.

(13) Den allmänna regeln för leveranser 
av varor, även unionsinterna leveranser av 
varor, och för tillhandahållanden av 
tjänster bör vara att leverantören är 
betalningsskyldig för mervärdesskatten. 
Denna regel skulle göra det möjligt för 
medlemsstaterna att bättre bekämpa 
mervärdesskattebedrägerier, i synnerhet 
gemenskapsinternt bedrägeri via 
skenföretag, vilket beräknas uppgå till 
minst 50 miljarder euro per år.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Bestämmelserna om tillfällig 
tillämpning av metoden för omvänd 
skattskyldighet för lös egendom bör ses 
över i syfte att säkerställa deras 
samstämmighet med införandet av de nya 
bestämmelserna om den person som är 
betalningsskyldig för mervärdesskatt på 
unionsinterna leveranser av varor.

(15) Bestämmelserna om tillfällig 
tillämpning av metoden för omvänd 
skattskyldighet för lös egendom bör ses 
över i syfte att säkerställa deras 
samstämmighet med införandet av de nya 
bestämmelserna om den person som är 
betalningsskyldig för mervärdesskatt på 
unionsinterna leveranser av varor. 
Genomförandet av detta direktiv kan 
medföra att den tillfälliga tillämpningen 
av omvänd betalningsskyldighet inte 
längre krävs. Kommissionen bör därför i 
ett senare skede analysera behovet av att 
upphäva förslaget om en tillfällig 
tillämpning av mekanismen för omvänd 
betalningsskyldighet.

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att säkerställa 
samstämmighet i de skyldigheter att 
rapportera mervärdesskatt som gäller för 
stora företag, bör frekvensen för inlämning 
av mervärdesskattedeklarationer enligt 
denna särskilda ordning ses över genom att 
lägga till att beskattningsbara personer som 
utnyttjar ordningen ska lämna in månatliga 
mervärdesskattedeklarationer enligt 
ordningen när deras årliga omsättning i 
unionen överstiger 2 500 000 EUR.

(23) I syfte att säkerställa 
samstämmighet i de skyldigheter att 
rapportera mervärdesskatt som gäller för 
stora företag, bör frekvensen för inlämning 
av mervärdesskattedeklarationer enligt 
denna särskilda ordning ses över genom att 
lägga till att beskattningsbara personer som 
utnyttjar ordningen ska lämna in månatliga 
mervärdesskattedeklarationer enligt 
ordningen när deras årliga omsättning 
avseende mervärdesskatt i unionen 
överstiger 2 500 000 EUR.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Till följd av införandet av 
unionsintern leverans av varor som ett nytt 
koncept är det lämpligt att ersätta termen 
”gemenskapen” med ”unionen” för att 
säkerställa en uppdaterad och konsekvent 
användning av termen.

(28) Till följd av införandet av 
unionsintern leverans av varor som ett nytt 
koncept är det lämpligt att ersätta termen 
”gemenskapen” med ”unionen” i hela 
direktivet för att säkerställa en uppdaterad 
och konsekvent användning av termen.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 30a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Lagstiftningsåtgärder för att 
reformera mervärdesskattesystemet, 
bekämpa mervärdesskattebedrägeri och 
minska mervärdesskattegapet kan lyckas 
endast om medlemsstaternas 
skattemyndigheter har ett mer nära 
samarbete i en anda av ömsesidig tillit, 
och utbyter relevant information för att 
kunna fullgöra sina uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 8

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(4a) Artikel 8 ska ersättas med 
följande:

Artikel 8 ”Artikel 8

Om kommissionen finner att 
bestämmelserna i artiklarna 6 och 7 inte 
längre har något berättigande, särskilt med 
avseende på konkurrensneutralitet eller 
egna medel, skall den lägga fram lämpliga 
förslag för rådet.

Om kommissionen finner att 
bestämmelserna i artiklarna 6 och 7 inte 
längre har något berättigande, särskilt med 
avseende på konkurrensneutralitet eller 
egna medel, skall den lägga fram lämpliga 
förslag för Europaparlamentet och rådet.”

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om sökanden är en beskattningsbar person 
som har beviljats status som godkänd 
ekonomisk verksamhetsutövare för 
tulländamål, ska kriterierna i punkt 2 anses 
vara uppfyllda.

Om sökanden är en beskattningsbar person 
som har beviljats status som godkänd 
ekonomisk verksamhetsutövare för 
tulländamål, ska kriterierna i punkt 2 anses 
vara uppfyllda vad gäller detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 56a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 145 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(56a) I artikel 145 ska punkt 1 ersättas 
med följande:

1. Kommissionen skall vid behov och 
så snart som möjligt lämna förslag till rådet 
i syfte att precisera tillämpningsområdet 
för undantagen i artiklarna 143 och 144 
och anta närmare regler för deras 
genomförande.

”1. Kommissionen skall vid behov och 
så snart som möjligt lämna förslag till 
Europaparlamentet och rådet i syfte att 
precisera tillämpningsområdet för 
undantagen i artiklarna 143 och 144 och 
anta närmare regler för deras 
genomförande.”

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 59a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 150 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(59a) I artikel 150 ska punkt 1 ersättas 
med följande:

1. Kommissionen skall vid behov och ”1. Kommissionen skall vid behov och 
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så snart som möjligt lämna förslag till rådet 
i syfte att precisera tillämpningsområdet 
för undantagen i artikel 148 och anta 
närmare regler för deras genomförande.

så snart som möjligt lämna förslag till 
Europaparlamentet och rådet i syfte att 
precisera tillämpningsområdet för 
undantagen i artikel 148 och anta närmare 
regler för deras genomförande.”

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 68a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 166

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(68a) Artikel 166 ska ersättas med 
följande:

Artikel 166 ”Artikel 166

Kommissionen skall vid behov och så snart 
som möjligt lämna förslag till rådet om 
gemensamma regler för tillämpning av 
mervärdesskatt på de transaktioner som 
avses i avsnitten 1 och 2.

Kommissionen skall vid behov och så snart 
som möjligt lämna förslag till 
Europaparlamentet och rådet om 
gemensamma regler för tillämpning av 
mervärdesskatt på de transaktioner som 
avses i avsnitten 1 och 2.”

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 123a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 293 – punkt 1 – inledningen

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(123a) I artikel 293.1 ska inledningen 
ersättas med följande:

Vart fjärde år från och med antagandet av 
detta direktiv skall kommissionen på 
grundval av uppgifter som inhämtats från 
medlemsstaterna lämna en rapport till rådet 

”Vart fjärde år från och med antagandet av 
detta direktiv skall kommissionen på 
grundval av uppgifter som inhämtats från 
medlemsstaterna lämna en rapport till 
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om tillämpningen av bestämmelserna i 
detta kapitel, när det är lämpligt och med 
beaktande av nödvändigheten av att på sikt 
uppnå överensstämmelse mellan de 
nationella lagstiftningarna, tillsammans 
med förslag rörande

Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
kapitel, när det är lämpligt och med 
beaktande av nödvändigheten av att på sikt 
uppnå överensstämmelse mellan de 
nationella lagstiftningarna, tillsammans 
med förslag rörande”

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 166a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 395 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(166a) I artikel 395 ska punkt 3 ersättas 
med följande:

3. Kommissionen skall inom tre 
månader efter översändandet av den 
underrättelse som avses i punkt 2 andra 
stycket för rådet lägga fram ett förslag till 
lämpliga åtgärder eller, om kommissionen 
har invändningar mot ansökan om 
avvikelse, ett meddelande där den 
redovisar sina invändningar.

”3. Kommissionen skall inom tre 
månader efter översändandet av den 
underrättelse som avses i punkt 2 andra 
stycket för Europaparlamentet och rådet 
lägga fram ett förslag till lämpliga åtgärder 
eller, om kommissionen har invändningar 
mot ansökan om avvikelse, ett meddelande 
där den redovisar sina invändningar.”

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 166b (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 396 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(166b) I artikel 396 ska punkt 3 ersättas 
med följande:

3. Kommissionen skall inom tre ”3. Kommissionen skall inom tre 
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månader efter översändandet av den 
underrättelse som avses i punkt 2 andra 
stycket för rådet lägga fram ett förslag till 
lämpliga åtgärder eller, om kommissionen 
har invändningar mot ansökan om 
avvikelse, ett meddelande där den 
redovisar sina invändningar.

månader efter översändandet av den 
underrättelse som avses i punkt 2 andra 
stycket för Europaparlamentet och rådet 
lägga fram ett förslag till lämpliga åtgärder 
eller, om kommissionen har invändningar 
mot ansökan om avvikelse, ett meddelande 
där den redovisar sina invändningar.”

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 169a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 404a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(169a) Följande nya artikel 404a ska 
införas efter artikel 404:

”Artikel 404a

Inom fyra år från antagandet av rådets 
direktiv (EU) .../...* +, ska kommissionen 
för Europaparlamentet och rådet lägga 
fram, på grundval av uppgifter som 
erhållits från medlemsstaterna, en rapport 
om genomförandet och tillämpningen av 
de nya bestämmelserna i detta direktiv, 
när det är lämpligt [och med beaktande av 
nödvändigheten av att på sikt uppnå 
överensstämmelse mellan de nationella 
lagstiftningarna], tillsammans med 
förslag.”

_______________

* Rådets direktiv (EU) .../... av ... om 
ändring av ... (EUT ...).

+ EUT: För in nummer för det direktiv 
som återfinns i dokument PE-CONS ... 
(2018/0164(CNS)) och för in det 
direktivets nummer, datum, titel och EUT-
hänvisning i fotnoten.

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 169b (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 404b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(169b) Efter artikel 404a infogas följande 
artikel 404b:

”Artikel 404b

Inom två år från antagandet av rådets 
direktiv (EU) .../...* +, ska kommissionen 
för Europaparlamentet och rådet lägga 
fram en rapport om effektiviteten i utbytet 
av relevant information mellan 
medlemsstaternas skattemyndigheter, 
givet betydelsen av ömsesidig tillit för att 
ett slutgiltigt mervärdesskattesystem ska 
kunna fungera.”

________________

* Rådets direktiv (EU) .../... av ... om
ändring av ... (EUT ...).

+ EUT: För in nummer för det direktiv 
som återfinns i dokument PE-CONS ... 
(2018/0164(CNS)) och för in det 
direktivets nummer, datum, titel och EUT-
hänvisning i fotnoten.

Or. en
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