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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Kampen mot skattebedrägerier faller i stor utsträckning inom medlemsstaternas 
behörighetsområde. Den fria rörligheten för varor och tjänster på den inre marknaden gör 
det emellertid svårt för medlemsstaterna att på egen hand bekämpa dessa bedrägerier. 

B. Enligt artiklarna 10 och 280 i EG-fördraget ska medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av detta fördrag och samordna 
sina insatser för att skydda gemenskapens ekonomiska intressen. 

C. Skattebedrägerier är ett växande problem globalt och beräknas på EU-nivå uppgå till 
mellan 2 och 2,5 procent av BNP, vilket motsvarar 200 till 250 miljarder euro.1

1. Europaparlamentet betonar att kampen mot skattebedrägerier inte kan föras isolerat och att 
det finns ett uppenbart behov av en samordnad gemenskapsstrategi för att stärka
samarbetet mellan medlemsstaterna och även samarbetet med tredjeländer. 

2. Europaparlamentet påpekar att karusellbedrägerier (bedrägerier med skenföretag) ofta 
sker över medlemsstaternas gränser genom olaglig återimportering och återexportering av 
varor. 

3. Europaparlamentet noterar att kommissionen utforskar möjligheter att minska 
skattebedrägerierna genom att förändra det nuvarande mervärdesskattesystemet och 
genom sitt förslag om att använda ett system med omvänd skatteskyldighet.

4. Europaparlamentet ställer sig kritiskt till en mekanism för omvänd skattskyldighet och de 
pilotprojekt som planeras i detta sammanhang. Parlamentet anser att en frivillig omvänd 
skatteskyldighet skulle innebära att två mervärdesskattesystem existerar parallellt, vilket 
i slutändan skulle skapa en mer komplicerad skattemiljö, leda till osäkerhet om rättsläget 
samt påverka företagsklimatet negativt, i synnerhet när det gäller små och medelstora 
företag.

5. Europaparlamentet uppmanar till en fortsatt och intensifierad kamp mot skattebedrägerier 
samt uppmanar medlemsstaterna att stärka befintliga nätverk för samarbete och EU att 
parallellt vidta innovativa åtgärder, utan onödig byråkrati för berörda myndigheter och 
skattebetalare. Kommissionens nyligen framlagda förslag om att ändra direktivet om ett 
gemensamt system för mervärdesskatt och förordningen om administrativt samarbete 
i fråga om mervärdesskatt (KOM(2008)0147) välkomnas i detta sammanhang . 

6. Europaparlamentet uppmanar till inrättandet av en arbetsgrupp som utvärderar
möjligheterna att samordna den gränsöverskridande bekämpningen av skattebedrägerier 
före utgången av innevarande mandatperiod.

                                               
1 Pressmeddelande från kommissionen: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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