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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 vad gäller 
införandet av vissa krav för betaltjänstleverantörer
(COM(2018)0812 – C9-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2018)0812),

– med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i 
enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0015/2019),

– med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A9-0000/2019).

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 på nytt höra Europaparlamentet 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 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 
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mervärdesskatt och det faktiskt insamlade 
beloppet, i unionen till 137 miljarder euro 
2017, vilket motsvarar 267 euro i 
förlorade intäkter per person i unionen. 
Det finns dock stora skillnader mellan 
medlemsstaterna, med 
mervärdesskattegap som varierar från 
mindre än 0,7 % av de totala förväntade 
intäkterna i vissa medlemsstater till 
35,5 % i andra. 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 2

Förslag till direktiv
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Strategin för bekämpning av 
mervärdesskattebedrägerier bör utvecklas 
i takt med att vår ekonomi moderniseras 
och digitaliseras i allt högre grad, 
samtidigt som mervärdesskattesystemet 
görs så enkelt som möjligt för företag och 
medborgare. Det är därför särskilt viktigt 
att medlemsstaterna fortsätter att 
investera i teknikbaserad skatteuppbörd, 
särskilt genom att automatiskt koppla 
företagens kassaapparater och 
försäljningssystem till 
mervärdesskattedeklarationer. Dessutom 
bör skattemyndigheterna fortsätta sina 
ansträngningar för ett närmare samarbete 
och utbyte av bästa praxis, bland annat 
genom EU-toppmötet mellan 
skatteförvaltningar (Tadeus), ett nätverk 
av chefer för skatteförvaltningar som 
syftar till bättre samordning på strategisk 
nivå mellan skatteförvaltningarna. I detta 
avseende bör skattemyndigheterna verka 
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för en effektiv kommunikation och 
driftskompatibilitet mellan alla databaser 
som rör skattefrågor på unionsnivå. 
Blockkedjetekniken kan också användas 
för att bättre skydda personuppgifter och 
förbättra informationsutbytet online 
mellan skattemyndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) För närvarande betraktas inte 
växlingsplattformar för virtuella valutor 
som betaltjänstleverantörer enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/23661a eftersom betalningar 
endast i ett begränsat antal fall utförs via 
sådana plattformar. Det finns dock en risk 
för mervärdesskattebedrägerier, även om 
den för närvarande är begränsad. 
Kommissionen bör därför inom tre år 
utvärdera om växlingsplattformar för 
virtuella valutor bör omfattas av detta 
direktiv.
_______________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 
om betaltjänster på den inre marknaden, 
om ändring av direktiven 2002/65/EG, 
2009/110/EG, 2013/36/EU samt 
förordning (EU) nr 1093/2010 och om 
upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT 
L 337, 23.12.2015, s. 35).

Or. en
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Ändringsförslag 4

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 5

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b – punkt 1
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 6

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – punkt 1a (ny)
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Direktiv 2006/112/EG
Avdelning XV – Kapitel 1 – Artikel 404a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I avdelning XV kapitel 2a ska 
följande artikel införas:
”Artikel 404a
Senast den 31 december 2022 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. 
Denna rapport ska vid behov åtföljas av 
ett lagstiftningsförslag.”

Or. en

Ändringsförslag 7

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.

Medlemsstaterna ska senast den 31 
december 2023 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.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 januari 2024.

Or. en
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MOTIVERING

E-handeln har ökat snabbt under de senaste åren, vilket hjälper konsumenter att köpa varor 
och tjänster online. Konsumenterna kan välja mellan olika leverantörer, produkter och 
varumärken. De kan också betala online i en tillförlitlig miljö utan att lämna sin dator eller 
telefon. Leverantörerna har ändrat sina affärsmodeller för att dra nytta av e-handeln och sälja 
sina produkter till konsumenter globalt, utan att det krävs fysisk närvaro i detaljhandeln. 
Denna möjlighet utnyttjas emellertid också av bedrägliga företag som skaffar sig en orättvis 
konkurrensfördel på marknaden genom att inte uppfylla sina skyldigheter på 
mervärdesskatteområdet.

I den konsekvensbedömning som bifogas detta förslag anges tre huvudsakliga 
gränsöverskridande fall av mervärdesskattebedrägeri inom e-handel: i) EU-interna leveranser 
av varor och tjänster, ii) import av varor från företag etablerade i ett tredjeland eller tredje 
territorium (dvs. ett land eller territorium utanför EU) till konsumenterna i medlemsstaterna, 
och iii) tillhandahållande av tjänster från företag som är etablerade i ett tredjeland till 
konsumenter i medlemsstaterna.

Enligt kommissionen uppgår mervärdesskattegapet (skillnaden mellan de förväntade 
mervärdesskatteintäkterna och det belopp som faktiskt uppbärs) i EU för närvarande till 
137 miljarder euro, vilket motsvarar 267 euro av förlorade intäkter per person i EU. Det finns 
dock stora skillnader mellan EU-medlemsstaterna, med mervärdesskattegap som varierar från 
mindre än 0,7 % av de totala förväntade intäkterna i vissa medlemsstater till 35,5 % i andra. 
Detta visar på behovet av mer transnationellt samarbete för att bekämpa 
mervärdesskattebedrägeri inom e-handeln i synnerhet, men också mervärdesskattebedrägeri 
mer generellt (inklusive karusellbedrägeri).

Syftet med kommissionens förslag är att lösa problemet med mervärdesskattebedrägerier vid 
e-handel genom att stärka samarbetet mellan skattemyndigheter och betaltjänstleverantörer. 
Under de senaste åren har mer än 90 % av inköpen på nätet av europeiska kunder ägt rum 
genom överföringar, autogireringar och kortbetalningar, dvs. genom en förmedlare som deltar 
i transaktionen (en betaltjänstleverantör), och detta är en trend som kommer att fortsätta.

Föredraganden ger sitt fulla stöd till kommissionens förslag och föreslår ett fåtal ändringar, 
särskilt för att se till att kampen mot mervärdesskattebedrägerier blir effektivare. 
Föredraganden uppmärksammar också behovet av att utvärdera huruvida växlingsplattformar 
för virtuella valutor bör omfattas av förslaget.

Dessutom anser föredraganden att strategin för bekämpning av mervärdesskattebedrägerier 
bör utvecklas i takt med att vår ekonomi moderniseras och digitaliseras i allt högre grad, 
samtidigt som mervärdesskattesystemet görs så enkelt som möjligt för företag och 
medborgare. Medlemsstaterna uppmanas därför att fortsätta att investera i teknikbaserad 
skatteuppbörd. I detta sammanhang anser föredraganden att också blockkedjetekniken kan 
användas för att bättre skydda personuppgifter och förbättra informationsutbytet online 
mellan skattemyndigheter.


