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Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2019 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-
0028/2019).

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 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.



Ändring 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändring

(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 
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. 

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



Ändring 2

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändring

(1a) Tidigare påpekade alltid 
kommissionen, med stöd av 
Europaparlamentet, att ett 
mervärdesskattesystem baserat på 
beskattning i ursprungsmedlemsstaten var 
rätt svar för att göra unionens 
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.

Ändring 3

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändring

(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, i syfte 
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 unionen 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 
att stärka den inre marknaden och skapa 
bättre affärsvillkor 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 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 Handlingsplanen för mervärdesskatt:

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



Ändring 4

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändring

(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 50 miljarder EUR 
årligen.

__________________ __________________
9 Mot ett gemensamt 
mervärdesskatteområde i EU – Dags för 
beslut (COM(2016)0148, 7.4.2016)

9 Mot ett gemensamt 
mervärdesskatteområde i EU – Dags för 
beslut (COM(2016)0148, 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/

Ändring 5

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändring

(4a) För att säkra ett effektivt 
samarbete mellan medlemsstaterna bör 
kommissionen garantera systemets 
transparens, särskilt genom det 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/


obligatoriska offentliggörandet på 
årsbasis av bedrägerier som begåtts i varje 
medlemsstat. Transparensen är även 
viktig för att förstå bedrägeriernas 
omfattning, öka allmänhetens 
medvetenhet och sätta press på 
medlemsstaterna.

Ändring 6

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändring

(5a) Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas Europaparlamentets ståndpunkter 
som antagits i dess 
lagstiftningsresolutioner av den 3 oktober 
2018 om förslaget till rådets direktiv om 
ändring av direktiv 2006/112/EG för 
harmonisering och förenkling av vissa 
regler i mervärdesskattesystemet och om 
införande av ett slutgiltigt system för 
beskattning av handel mellan 
medlemsstaterna (COM(2017)0569 – C8-
0363/2017 – 2017/0251(CNS)) och om 
förslaget till rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2006/112/EG vad gäller 
mervärdesskattesatser (COM(2018)0020 – 
C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)) och i 
dess lagstiftningsresolution av den 3 juli 
2018 om det ändrade förslaget till rådets 
förordning om ändring av förordning 
(EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för 
att stärka det administrativa samarbetet 
på mervärdesskatteområdet 
(COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 
2017/0248(CNS)).

Ändring 7

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändring

(13) Den allmänna regeln för leveranser (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.

av varor, även unionsinterna leveranser av 
varor, och för tillhandahållanden av 
tjänster bör vara att leverantören är 
betalningsskyldig för mervärdesskatten. 
Dessa nya principer kommer att göra det 
möjligt för medlemsstaterna att bättre 
bekämpa mervärdesskattebedrägerier, i 
synnerhet gemenskapsinternt bedrägeri 
via skenföretag, vilket beräknas uppgå till 
minst 50 miljarder EUR per år.

Ändring 8

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändring

(14a) Strikta kriterier, som alla 
medlemsstater tillämpar på ett 
harmoniserat sätt, behöver införas för att 
fastställa vilka företag som kan inneha 
status som certifierad beskattningsbar 
person. Det bör införas gemensamma 
regler och bestämmelser som leder till 
böter och andra påföljder för dem som 
inte följer dessa.

Ändring 9

Förslag till direktiv
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändring

(14b) Kommissionen bör ha ansvaret för 
att lägga fram ytterligare riktlinjer och 
kontrollera att medlemsstaterna tillämpar 
dessa harmoniserade kriterier korrekt i 
hela unionen.

Ändring 10

Förslag till direktiv
Skäl 15



Kommissionens förslag Ändring

(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 skulle 
kunna 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.

Ändring 11

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändring

(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.

Ändring 12

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändring



(25a) En hög grad av bristande 
efterlevnad ger inte bara ekonomiska 
förluster för beskattningsbara personer 
som uppfyller kraven utan hotar även 
skattesystemets sammanhållning och 
samstämmighet och skapar en generell 
känsla av orättvisa genom snedvridning 
av konkurrensen. Ett effektivt och 
begripligt system är avgörande för att 
generera offentliga intäkter och för 
egenansvar från både medborgares och 
företags sida.

Ändring 13

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändring

(26a) Statistik visar att bedragare drar 
nytta av systemets svaghet och följer 
ekonomins utveckling samt den 
dynamiska efterfrågeökningen för vissa 
tillgångar. Det är därför nödvändigt att 
inrätta ett system som är tillräckligt 
dynamiskt för att hantera skadliga 
aktiviteter och minska graden av både 
avsiktligt bristande efterlevnad 
(bedrägeri) och oavsiktligt bristande 
efterlevnad.

Ändring 14

Förslag till direktiv
Skäl 26b (nytt)

Kommissionens förslag Ändring

(26b) Med särskilt fokus på behoven hos 
de små och medelstora företag som 
bedriver gränsöverskridande verksamhet 
inom unionen och för att underlätta 
handeln och öka rättssäkerheten på den 
inre marknaden bör kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna inrätta 
en omfattande och offentligt tillgänglig 
unionswebbportal med information till 



företag om mervärdesskatt. Denna 
flerspråkiga webbportal bör ge snabb, 
aktuell och korrekt tillgång till relevant 
information om genomförandet av 
systemet för mervärdesskatt i de olika 
medlemsstaterna, särskilt om de korrekta 
mervärdesskattesatserna för olika varor 
och tjänster i de olika medlemsstaterna 
samt villkoren för nollskattesatser. En 
sådan portal skulle också kunna bidra till 
att åtgärda det nuvarande 
mervärdesskattegapet.

Ändring 15

Förslag till direktiv
Skäl 26c (nytt)

Kommissionens förslag Ändring

(26c) Den gemensamma kontaktpunkten 
(One Stop Shop) är en central del i det 
nya destinationsbaserade systemet, utan 
vilket mervärdesskattesystemets 
komplexitet och den administrativa 
bördan skulle öka betydligt. För att 
säkerställa driftskompatibilitet, 
användarvänlighet och framtida 
bedrägerisäkring, bör gemensamma 
kontaktpunkter (One Stop Shops) för 
företag använda ett harmoniserat 
gränsöverskridande it-system som 
grundar sig på gemensamma standarder 
och som möjliggör automatisk hämtning 
och inmatning av uppgifter, exempelvis 
genom användning av enhetliga 
standardblanketter.

Ändring 16

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändring

(28) Till följd av införandet av 
unionsintern leverans av varor som ett nytt 
koncept är det lämpligt att ersätta termen 

(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.

”gemenskapen” med ”unionen” i hela 
direktivet för att säkerställa en uppdaterad 
och konsekvent användning av termen.

Ändring 17

Förslag till direktiv
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändring

(30a) Lagstiftningsåtgärder för att 
reformera mervärdesskattesystemet, 
bekämpa mervärdesskattebedrägeri och 
minska mervärdesskattegapet kan lyckas 
endast om medlemsstaternas 
skattemyndigheter har ett närmare 
samarbete i en anda av ömsesidig tillit och 
utbyter relevant information för 
uppgifternas utförande.

Ändring 18

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

Nuvarande lydelse Ändring

(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.”

Ändring 19

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



Kommissionens förslag Ändring

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 vid tillämpningen av detta 
direktiv.

Ändring 20

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändring

(aa) Frånvaro av alla former av 
allvarliga brott i samband med sökandens 
ekonomiska verksamhet, exempelvis men 
inte uteslutande
(i) penningtvätt,
(ii) skatteundandragande och skatteflykt,
(iii) missbruk av unionens fonder och 
program,
(iv) konkurs- eller insolvensbedrägeri,
(v) försäkringsbedrägeri eller annat 
ekonomiskt bedrägeri,
(vi) mutor och/eller korruption,
(vii) it-brottslighet,
(viii) deltagande i en kriminell 
organisation,
(ix) brott på det konkurrensrättsliga 
området,
(x) direkt eller indirekt inblandning i 
terroristverksamhet.

Ändring 21

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2006/112/EG



Artikel 13a – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändring

(c) Bevis på att sökanden är 
ekonomiskt solvent, som ska anses ha 
bevisats om den sökande har en god 
ekonomisk ställning som innebär att han 
eller hon kan fullfölja sina åtaganden, med 
vederbörlig hänsyn tagen till särdragen hos 
den typ av affärsverksamhet som berörs 
eller genom garantier som lämnats av 
försäkringsföretag eller andra finansinstitut 
eller genom andra ekonomiskt tillförlitliga 
tredje parter.

(c) Bevis på att sökanden är 
ekonomiskt solvent sedan tre år tillbaka, 
vilket ska anses ha bevisats om den 
sökande har en god ekonomisk ställning 
som innebär att han eller hon kan fullfölja 
sina åtaganden, med vederbörlig hänsyn 
tagen till särdragen hos den typ av 
affärsverksamhet som berörs eller genom 
garantier som lämnats av 
försäkringsföretag eller andra finansinstitut 
eller genom andra ekonomiskt tillförlitliga 
tredje parter. Sökanden måste ha ett 
bankkonto hos ett finansinstitut som är 
etablerat i unionen.

Ändring 22

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändring

2a. För att säkerställa en 
harmoniserad tolkning i fråga om 
beviljande av status som certifierad 
beskattningsbar person, ska 
kommissionen genom en 
genomförandeakt anta ytterligare 
vägledning för medlemsstaterna för 
bedömning av dessa kriterier, med 
giltighet i hela unionen. Den första 
genomförandeakten ska antas senast en 
månad efter att detta direktiv har trätt i 
kraft.

Ändring 23

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 3a (ny)



Kommissionens förslag Ändring

3a. För att uppmuntra ansökningar 
om status som certifierad beskattningsbar 
person ska kommissionen införa ett 
skräddarsytt förfarande för små och 
medelstora företag.

Ändring 24

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändring

En beskattningsbar person som ansöker om 
status som certifierad beskattningsbar 
person ska tillhandahålla alla uppgifter som 
krävs av skattemyndigheterna för att de ska 
kunna fatta ett beslut.

En beskattningsbar person som ansöker om 
status som certifierad beskattningsbar 
person ska tillhandahålla alla relevanta 
uppgifter som krävs av 
skattemyndigheterna för att de ska kunna 
fatta ett beslut. Skattemyndigheterna ska 
behandla ansökan utan dröjsmål och bör 
vara föremål för harmoniserade kriterier 
mellan medlemsstaterna när det gäller 
tillhandahållandet av information.

Ändring 25

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändring

4a. När status som certifierad 
beskattningsbar person beviljas ska denna 
information göras tillgänglig via systemet 
för utbyte av information om 
mervärdesskatt (VIES). Ändringar av 
denna status ska uppdateras i systemet 
utan dröjsmål.

Ändring 26



Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändring

5. Om ansökan avslås ska 
skattemyndigheten underrätta sökanden om 
grunderna till avslaget tillsammans med 
beslutet. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att sökanden ges rätt att överklaga beslut 
om att avslå en ansökan.

5. Om ansökan avslås ska 
skattemyndigheten utan dröjsmål 
underrätta sökanden om grunderna till 
avslaget tillsammans med beslutet, där 
grunderna till avslag tydligt anges. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
sökanden ges rätt att inom en rimlig 
tidsperiod överklaga beslut om att avslå en 
ansökan.

Ändring 27

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändring

5a. Där ansökan avslås ska beslutet 
samt skälen till avslaget meddelas 
skattemyndigheterna i andra 
medlemsstater.

Ändring 28

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändring

6. Den beskattningsbara person som 
har beviljats status som certifierad 
beskattningsbar person ska utan dröjsmål 
underrätta skattemyndigheterna om alla 
händelser som inträffar efter det att beslutet 
fattades och som kan påverka 
fortsättningen av denna status. 
Skattemyndigheten ska dra in 
skattestatusen om de kriterier som anges i 

6. Den beskattningsbara person som 
har beviljats status som certifierad 
beskattningsbar person ska inom en månad 
underrätta skattemyndigheterna om alla 
händelser som inträffar efter det att beslutet 
fattades och som kan påverka 
fortsättningen av denna status. 
Skattemyndigheten ska dra in 
skattestatusen om de kriterier som anges i 



punkt 2 inte längre är uppfyllda. punkt 2 inte längre är uppfyllda. 
Skattemyndigheterna i de medlemsstater 
som har beviljat status som certifierad 
beskattningsbar person ska se över detta 
beslut, minst vartannat år, för att 
säkerställa att villkoren ännu är 
uppfyllda. Om den beskattningsbara 
personen har underlåtit att informera 
skattemyndigheterna om någon faktor 
som skulle kunna påverka statusen som 
certifierad beskattningsbar person såsom 
den anges i genomförandeakten eller 
avsiktligt har dolt någon sådan faktor, ska 
denne vara föremål för proportionerliga, 
effektiva och avskräckande sanktioner, 
inklusive förlust av statusen som 
certifierad beskattningsbar person.

Ändring 29

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändring

6a. En beskattningsbar person som 
har nekats status som certifierad 
beskattningsbar person eller som på eget 
initiativ har meddelat skattemyndigheten 
att han eller hon inte längre uppfyller de 
kriterier som anges i punkt 2, får tidigast 
sex månader från dagen för avslaget 
gällande denna status eller återkallandet 
av denna på nytt ansöka om status som 
certifierad beskattningsbar person, under 
förutsättning att alla relevanta villkor är 
uppfyllda.

Ändring 30

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 6b (ny)



Kommissionens förslag Ändring

6b. Kommissionen ska anta relevanta 
riktlinjer för att säkerställa enhetliga 
standarder för övervakning av fortsatt 
behörighet för status som certifierad 
beskattningsbar person och återkallandet 
av skattestatusen inom och mellan 
medlemsstater.

Ändring 31

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 13a – punkt 6c (ny)

Kommissionens förslag Ändring

6c. Om den sökande har förvägrats 
status som godkänd ekonomisk aktör i 
enlighet med unionens tullkodex under de 
senaste tre åren ska den sökande inte 
beviljas status som certifierad 
beskattningsbar person.

Ändring 32

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

Kommissionens förslag Ändring

7. Status som certifierad 
beskattningsbar person i en medlemsstat 
ska erkännas av skattemyndigheterna i alla 
medlemsstater.”

7. Status som certifierad 
beskattningsbar person i en medlemsstat 
ska erkännas av skattemyndigheterna i alla 
medlemsstater. Nationella mekanismer 
kommer att fortsatt gälla för interna 
mervärdesskattetvister mellan den 
skattskyldige och den nationella 
skattemyndigheten.



Ändring 33

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

Nuvarande lydelse Ändring

(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.”

Ändring 34

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

Nuvarande lydelse Ändring

(59a) I artikel 150 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 artikel 148 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 artikel 148 och anta närmare 
regler för deras genomförande.”

Ändring 35

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



Nuvarande lydelse Ändring

(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.”

Ändring 36

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

Nuvarande lydelse Ändring

(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 
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

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

Ändring 37

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

Nuvarande lydelse Ändring

(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.”

Ändring 38

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

Nuvarande lydelse Ändring

(166b) I artikel 396 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.”

Ändring 39

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

Kommissionens förslag Ändring

(169a) Följande nya artikel 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 
behovet 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 på det direktiv 
som finns i dokument PE-CONS .../... 
(2018/0164(CNS)) i texten och för in 
nummer, datum, titel och EUT-
hänvisning avseende det direktivet i 
fotnoten.

Ändring 40

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

Kommissionens förslag Ändring

(169b) Efter artikel 404a infogas följande 
nya artikel:
”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 på det direktiv 
som finns i dokument PE-CONS .../... 
(2018/0164(CNS)) i texten och för in 
nummer, datum, titel och EUT-
hänvisning avseende det direktivet i 
fotnoten.



Ändring 41

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 173a (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 411a (ny)

Kommissionens förslag Ändring

(173a) Följande artikel ska införas som 
artikel 411a:
”Artikel 411a
Senast den 1 juni 2020 ska kommissionen 
i samarbete med medlemsstaterna inrätta 
en omfattande, flerspråkig och offentligt 
tillgänglig EU-webbportal med 
information om mervärdesskatt där 
företag och konsumenter snabbt och 
effektivt kan få korrekt information om 
mervärdesskattesatser – särskilt om vilka 
varor och tjänster som omfattas av 
reducerade skattesatser eller undantag – 
och all relevant information om 
genomförandet av det slutgiltiga 
mervärdesskattesystemet i de olika 
medlemsstaterna.
Som komplement till portalen ska en 
automatisk informationsmekanism 
inrättas. Denna mekanism ska säkerställa 
att skattebetalarna automatiskt meddelas 
om förändringar och uppdateringar av 
medlemsstaternas mervärdesskattesatser. 
Sådana automatiska meddelanden ska 
aktiveras innan ändringen börjar 
tillämpas och senast fem dagar efter det 
att beslutet har fattats.”

Ändring 42

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)
Förordning (EU) nr 904/2010
Artikel 34 och artikel 49a (ny)

Nuvarande lydelse Ändring

Artikel 1a
Ändring av förordning (EU) nr 904/2010



Förordning (EU) nr 904/2010 ska ändras 
på följande sätt:
(1) Artikel 34 ska ersättas med 
följande:

Artikel 34 ”Artikel 34

1. Medlemsstaterna ska själva välja i 
vilka av Eurofiscs verksamhetsområden 
som de vill delta och får också besluta att 
avsluta sitt deltagande i något av dessa 
verksamhetsområden.

1. Eurofisc ska få nödvändigt 
tekniskt och logistiskt stöd från 
kommissionen. Kommissionen ska ha 
tillgång till den information enligt artikel 
1 som kan utbytas inom Eurofisc, under 
de omständigheter som anges i artikel 
55.2.

2. De medlemsstater som har valt att 
delta i ett verksamhetsområde inom 
Eurofisc ska aktivt medverka i det 
multilaterala utbytet av riktad information 
mellan samtliga deltagande 
medlemsstater.

2. Medlemsstaterna ska delta i 
verksamhetsområdena inom Eurofisc och 
ska aktivt medverka i det multilaterala 
utbytet av information.

3. Informationsutbytet ska omfattas 
av sekretess i enlighet med artikel 55.

3. Verksamhetsområdessamordnarna 
för Eurofisc får, på eget initiativ eller på 
begäran, vidarebefordra relevant 
information om de mest allvarliga 
gränsöverskridande 
mervärdesskattebedrägerierna till 
Europol och Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf).
3a. Verksamhetsområdessamordnarna 
för Eurofisc får begära relevant 
information från Europol och Olaf. 
Verksamhetsområdessamordnarna för 
Eurofisc ska göra den information som 
tas emot från Europol och Olaf tillgänglig 
för de andra deltagande 
sambandstjänstemännen för Eurofisc. 
Denna information ska utbytas på 
elektronisk väg.
(2) Följande artikel ska införas som 
artikel 49a:
”Artikel 49a
Medlemsstaterna och kommissionen ska 
inrätta ett gemensamt system för 
insamling av statistik om 
momsbedrägerier inom gemenskapen 
samt oavsiktlig bristande efterlevnad och 
ska på årsbasis offentliggöra nationella 
uppskattningar av 



mervärdesskatteförluster på grund av 
dessa bedrägerier samt uppskattningar för 
unionen som helhet. Kommissionen ska 
genom genomförandeakter anta de 
praktiska förfarandena för ett sådant 
statistiskt system. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 58.2.”


