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Ændringsforslag 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De seneste erfaringer med gennemførelsen 
af den nugældende procedure, hvor 
Kommissionen skal afgøre, om en nedsat 
momssats på naturgas, elektricitet og 
fjernvarme medfører en risiko for 
konkurrenceforvridning, har vist, at denne 
procedure er forældet og overflødig. I 
henhold til reglerne vedrørende 
bestemmelse af beskatningsstedet skal 
merværdiafgiften opkræves dér, hvor 
naturgassen, elektriciteten, varmen eller 
kulden faktisk forbruges af kunden. Disse 
regler forhindrer således enhver 
fordrejning af konkurrencen mellem 
medlemsstater. Det er imidlertid fortsat 
vigtigt, at Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater modtager tilstrækkelige 
oplysninger, når en medlemsstat indfører 
en nedsat sats inden for denne meget 
følsomme sektor. Der er derfor behov for 
en procedure for forudgående høring af 
Momsudvalget.

De seneste erfaringer med gennemførelsen 
af den nugældende procedure, hvor 
Kommissionen skal afgøre, om en nedsat 
momssats på naturgas, elektricitet og 
fjernvarme medfører en risiko for 
konkurrenceforvridning, har vist, at denne 
procedure er forældet og overflødig. I 
henhold til reglerne vedrørende 
bestemmelse af beskatningsstedet skal 
merværdiafgiften opkræves dér, hvor 
naturgassen, elektriciteten, varmen eller 
kulden faktisk forbruges af kunden. Disse 
regler forhindrer således enhver 
fordrejning af konkurrencen mellem 
medlemsstater. Det er imidlertid fortsat 
vigtigt, at Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater modtager tilstrækkelige 
oplysninger, når en medlemsstat indfører 
en nedsat sats inden for denne meget 
følsomme sektor. Disse nedsatte 
momssatser skal formes med henblik på at 
opnå andre af fællesskabets mål, som for 
eksempel energi- eller miljømålsætninger 
i forbindelse med EU's forpligtelser under 
Kyoto-aftalen. Der er derfor behov for en 
procedure for forudgående høring af 
Momsudvalget.

Or. en
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Ændringsforslag 12
Zsolt László Becsey

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Denne regel bør anvendes på fast 
ejendom, der leveres til den afgiftspligtige 
person, og på vigtige ydelser, der har 
relation til den leverede ejendom. Disse 
situationer repræsenterer de vigtigste 
tilfælde, når det vurderes ud fra 
ejendommenes værdi og økonomiske 
levetid og det forhold, at det er almindelig 
praksis at benytte fast ejendom til såvel 
erhvervsmæssige som ikke-
erhvervsmæssige formål.

(10) Denne regel bør anvendes på fast 
ejendom, der leveres til den afgiftspligtige 
person, og på vigtige ydelser, der har 
relation til den leverede ejendom. Disse 
situationer repræsenterer de vigtigste 
tilfælde, når det vurderes ud fra 
ejendommenes værdi og økonomiske 
levetid og det forhold, at det er almindelig 
praksis at benytte fast ejendom til såvel 
erhvervsmæssige som ikke-
erhvervsmæssige formål. Kommissionen 
bør også undersøge muligheden for at 
udvide korrektionsordningen til at omfatte 
alle typer materielle aktiver af høj værdi, 
og fastsætte værdigrænsen for 
inkludering af materielle aktiver og 
udspecificere udgifterne til den forøgede 
administrative og inspektionsmæssige 
kapacitet, der resulterer af en sådan 
udvidelse af korrektionsordningen.

Or. en

Begrundelse

Korrektionssystemet for fast ejendom skal udvides til alle materielle aktiver og varer for at 
etablere en rimelig momsfradragsordning for de formål, der giver ret til såvel 
erhvervsmæssig som ikke-erhvervsmæssig brug af disse aktiver. Der skal tages nøje hensyn til 
de nødvendige udgifter.

Ændringsforslag 13
Zsolt László Becsey

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2006/112/EF af 28. november
Artikel 168 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved erhvervelse, opførelse, renovering 
eller væsentlig ombygning af fast ejendom 
er den oprindelige udøvelse af den 
fradragsret, der opstår på det tidspunkt, 
hvor afgiften forfalder til betaling, 
begrænset til den del, der modsvarer 
ejendommens reelle brug til transaktioner, 
der giver anledning til en fradragsret.

Ved erhvervelse, opførelse, renovering 
eller væsentlig ombygning af fast ejendom 
og andre materielle aktiver af høj værdi, 
er den oprindelige udøvelse af den 
fradragsret, der opstår på det tidspunkt, 
hvor afgiften forfalder til betaling, 
begrænset til den del, der modsvarer 
ejendommens reelle brug til transaktioner, 
der giver anledning til en fradragsret.

Uanset artikel 26 tages der med henblik på 
korrektionen af den oprindelige udøvelse af 
fradragsretten hensyn til variationer i 
brugen af fast ejendom, jf. stk. 1, på de 
betingelser, der er fastsat i artikel 187, 188, 
190 og 192.

Uanset artikel 26 tages der med henblik på 
korrektionen af den oprindelige udøvelse af 
fradragsretten hensyn til variationer i 
brugen af fast ejendom og andre materielle 
aktiver af høj værdi, jf. stk. 1, på de 
betingelser, der er fastsat i artikel 187, 188, 
190 og 192.

I forbindelse med investeringsgoder i form 
af fast ejendom tages der hensyn til de i 
andet afsnit nævnte variationer i løbet af 
den periode, som medlemsstaterne 
fastsætter i henhold til artikel 187, stk. 1."

I forbindelse med investeringsgoder i form 
af fast ejendom og andre materielle 
aktiver af høj værdi, tages der hensyn til 
de i andet afsnit nævnte variationer i løbet 
af den periode, som medlemsstaterne 
fastsætter i henhold til artikel 187, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Korrektionssystemet for fast ejendom skal udvides til alle materielle aktiver og varer for at 
etablere en rimelig momsfradragsordning for de formål, der giver ret til såvel 
erhvervsmæssig som ikke-erhvervsmæssig brug af disse aktiver. Der skal tages nøje hensyn til 
de nødvendige udgifter.
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