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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at bekæmpelsen af skattesvig i vid udstrækning hører under 
medlemsstaternes kompetence; der henviser til, at den frie bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser inden for fællesskabsmarkedet gør det vanskeligt for medlemsstaterne 
individuelt at bekæmpe denne form for svig,

B. der henviser til, at EF-traktatens artikel 10 og 280 fastsætter, at medlemsstaterne skal 
træffe passende foranstaltninger for at opfylde traktatens krav og samordne deres 
optræden med henblik på at beskytte fællesskabets finansielle interesser,

C. der henviser til, at skattesvig er et stadig større problem af global karakter og på 
fællesskabsplan skønnes at udgøre 2 - 2,5 % af BNP, hvilket svarer til 200 til 250 mia. 
EUR1,

1. understreger, at det er umuligt at bekæmpe skattesvig alene; understreger, at der er et 
åbenlyst behov for en koordineret fællesskabstilgang til styrkelse af samarbejdet mellem 
medlemsstaterne samt samarbejdet med tredjelande;

2. påpeger, at karruselsvig (svig med forsvunden forhandler) ofte foregår over grænserne 
mellem en række medlemsstater ved svigagtig reimport og reeksport af varer;

3. bemærker, at Kommissionen er ved at undersøge, hvordan skattesvig kan reduceres ved 
at ændre det nuværende momssystem, idet den foreslår at bruge et "reserve charge"-
system;

4. stiller sig kritisk over for de planlagte "reserve charge"-mekanismer og pilotprojekterne i 
denne sammenhæng; mener, at den valgfri "reserve charge"-mekanisme vil medføre 
parallelt eksisterende momssystemer, der kan føre til et mere komplekst skattemiljø, 
resultere i retlig usikkerhed og have en negativ indvirkning på erhvervslivet, navnlig de 
små og mellemstore virksomheder;

5. opfordrer til fortsat at bekæmpe skattesvig og intensivere disse aktiviteter ved at styrke de 
samarbejdsnetværk, der for øjeblikket eksisterer mellem medlemsstaterne, og ved 
samtidig at træffe innovative foranstaltninger på EU-plan, men uden at indføre 
unødvendigt bureaukrati for myndighederne og de skattepligtige; glæder sig derfor over 
Kommissionens forslag til ændring af momsdirektivet og forordningen om administrativt 
samarbejde vedrørende moms (KOM(2008)0147);

6. opfordrer til, at der nedsættes en taskforce, der skal fokusere på at gennemgå mulige 
måder til koordinering af den grænseoverskridende bekæmpelse af skattesvig inden 
slutningen af denne valgperiode.

                                               
1 Kommissionens pressemeddelelse: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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