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PR_CNS_art51am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles 
merværdiafgiftssystem med hensyn til behandlingen af forsikringstjenester og 
finansielle tjenester 
(KOM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0747),

– der henviser til EF-traktatens artikel 93, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6-0473/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den finansielle tjenestesektor yder et 
væsentligt bidrag til vækst, 
konkurrenceevne og jobskabelse, men kan 
kun udfylde sin rolle under neutrale 
konkurrencevilkår i et indre marked. Der er 
behov for rammebetingelser, der sikrer 
retssikkerhed med hensyn til 

(1) Den finansielle tjenestesektor yder et 
væsentligt bidrag til vækst, 
konkurrenceevne og jobskabelse, men kan 
kun udfylde sin rolle under neutrale 
konkurrencevilkår i et indre marked. Der er 
behov for rammebetingelser, der sikrer 
sådanne neutrale vilkår, hvad angår
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momsbehandlingen af finansielle produkter 
og deres markedsføring og forvaltning.

momsbehandlingen af finansielle produkter 
og deres markedsføring og forvaltning.

Or. en

Begrundelse

Retssikkerhed behandles i betragtning 2. Betragtning 1 omhandler princippet om neutralitet 
og om at skabe lige vilkår på det indre marked. 

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Forsikringstjenester og finansielle 
tjenester fordrer samme former for 
mægling eller formidling. 
Forsikringsmægling og formidling af 
finansielle tjenester bør derfor behandles 
på identisk vis.

(5) Forsikringstjenester og finansielle 
tjenester fordrer samme former for 
mægling eller formidling. 
Forsikringsmægling og formidling af 
finansielle tjenester bør derfor behandles 
på identisk vis, herunder også mægling 
gennem en mellemmand, der ikke har 
nogen kontraktlig forbindelse med nogen 
af parterne i en forsikrings- eller finansiel 
transaktion, til hvis indgåelse denne 
mellemmand har bidraget.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med EF-Domstolens retspraksis (Volker Ludwig, C-453/05) og for at 
undgå tvivlsspørgsmål er det hensigtsmæssigt at have en betragtning, der minder om, at 
underordnet mægling også er dækket af fritagelsen.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Udbydere af forsikringstjenester og (7) Udbydere af forsikringstjenester og 
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finansielle tjenester er i stigende omfang i 
stand til at henføre den indgående moms på 
afholdte omkostninger til netop de 
tjenester, der skal beskattes. Når der 
betales et bestemt honorar for de leverede 
tjenester, kan de nemt bestemme 
beskatningsgrundlaget for disse tjenester. 
Det er derfor hensigtsmæssigt at udvide 
disse markedsdeltageres mulighed for at 
vælge at betale afgift.

finansielle tjenester er i stigende omfang i 
stand til at henføre den indgående moms på 
afholdte omkostninger til netop de 
tjenester, der skal beskattes. Det at tillade 
sådanne udbydere at gøre ydelsen af 
forsikringstjenester og finansielle 
tjenester afgiftspligtig for andre 
afgiftspligtige personer er en 
hensigtsmæssig foranstaltning til 
behandling af dette problem. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at udvide disse 
markedsdeltageres mulighed for at vælge at 
betale afgift. 

Or. en

Begrundelse

Mens de potentielle fordele ved muligheden for at vælge at betale afgift for B2B-transaktioner 
er mærkbar, foreligger der ingen klar vurdering af, hvilken indvirkning afgifterne for 
forsikringstjenester og finansielle tjenester, der ydes til forbrugere (B2C), kan have på 
sidstnævnte. Der er ingen garanti ud over konkurrencen til at sikre, at denne besparelse vil 
blive videreført til forbrugerne.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Rådet skal gennemføre reglerne for 
retten til at vælge at betale afgifter på en 
måde, der sikrer deres ensartede 
anvendelse på det indre marked. Indtil 
disse regler vedtages af Rådet, kan 
medlemsstaterne fastsætte de nærmere 
bestemmelser for udøvelsen af 
valgmuligheden. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om udkast til 
foranstaltninger i denne henseende seks 
måneder før deres vedtagelse. I løbet af 
denne periode vurderer Kommissionen 
udkast til foranstaltninger og udarbejder
en henstilling.
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Or. en

Begrundelse

På grund af den lidt for åbne formulering i artikel 137, litra a), er det hensigtsmæssigt at 
indsætte en betragtning, der sikrer, at Rådet vedtager en ensartet regel, der forhindrer 
markedsopsplitning.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 135 a – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "investeringsfonde": 
investeringsinstitutter med investeringer i 
de momsfritagne instrumenter, der er 
omhandlet i artikel 135, stk. 1, litra a)-e), 
og i fast ejendom

(10) "investeringsfonde": en særlig form 
for investeringsinstrument, der er oprettet 
med det ene formål at samle investorernes 
aktiver og investere disse i en 
diversificeret aktivpool

Or. en

Begrundelse

Ved at definere investeringsfonde med en krydshenvisning til fritagede finansielle 
instrumenter, som forslaget nævner i artikel 135, stk. 1, tvinger forslaget forvaltere af 
investeringsfonde til at kontrollere momsstatussen på det aktiv, de investerer investorernes 
aktiver i. Denne definition er for indskrænkende i forhold til den definition, der er almindeligt 
anerkendt i industrien. Ændringsforslaget foreslår at bruge den definition på 
investeringsfonde, som Kommissionen selv bruger i sin hvidbog om forbedring af det indre 
markeds rammer for investeringsfonde (KOM(2006)686).

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 3
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 137(1) – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 137, stk. 1, litra a), udgår. udgår
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Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 3 og 4. Eftersom retten til at vælge at betale 
afgift kun eksisterer i forbindelse med B2B-transaktioner, bør B2C-transaktioner fortsat være 
underlagt den gældende regel.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 137 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra 1. januar 2012 indrømmer 
medlemsstaterne afgiftspligtige personer 
ret til at vælge at betale afgift af de 
tjenester, der er omhandlet i artikel 135, 
stk. 1, litra a)-g).

1. Fra 1. januar 2012 indrømmer 
medlemsstaterne afgiftspligtige personer 
ret til at vælge at betale afgift af de 
tjenester, der er omhandlet i artikel 135, 
stk. 1, litra a)-g), som ydes til andre 
afgiftspligtige personer.

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 3 og 4.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 4
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 137 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rådet træffer de foranstaltninger, der er 
nødvendige for gennemførelsen af stk. 1, i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
397. Indtil Rådet har truffet sådanne 
foranstaltninger, kan medlemsstaterne 
fastsætte de nærmere bestemmelser for 

2. Rådet træffer de foranstaltninger, der er 
nødvendige for gennemførelsen af stk. 1, i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
397. Indtil Rådet har truffet sådanne 
foranstaltninger, kan medlemsstaterne 
fastsætte de nærmere bestemmelser for 
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udøvelsen af den i stk. 1 fastsatte 
valgmulighed.

udøvelsen af den i stk. 1 fastsatte 
valgmulighed. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om udkast til 
foranstaltninger i denne henseende seks 
måneder før deres vedtagelse. I løbet af 
denne periode vurderer Kommissionen 
udkast til foranstaltninger og fremsætter 
en henstilling.

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 3 og 4.
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BEGRUNDELSE

Baggrund

Dette forslag er Kommissionens første forsøg på at opdatere og tilpasse en lov, der stort set 
ikke har ændret sig i de sidste tre årtier, til de økonomiske realiteter. Siden 1977 har de fleste 
finansielle tjenester, herunder forsikringer og forvaltning af investeringsfonde, været fritaget 
for moms. Selv om de præcise grunde til fritagelsen ikke klart fremgik1, synes den primære 
grund at være den tekniske kompleksitet, der er forbundet med beskatning af finansielle 
tjenester. Som et modstykke til denne fritagelse kan indgående moms, der genereres for at yde 
de fritagede tjenester, ikke refunderes, og den bliver derfor til ikkerefunderbar eller "skjult 
moms".

På det tidspunkt, hvor den oprindelige lovgivning (1977) blev vedtaget, forvaltede de 
finansielle institutioner og forsikringsinstitutionerne selv de fleste back office- og 
støtteaktiviteter lokalt. De institutionelle strukturer var nationalt baserede med primært fokus 
på at levere til de indenlandske markeder. Dette har ændret sig drastisk siden dengang.
Hovedelementerne i denne udvikling er en tendens hen imod grænseoverskridende 
konsolidering inden for Fællesskabet og væksten i outsourcing. Denne udvikling er ikke kun 
en konsekvens af globaliseringen af markederne, men først og fremmest resultatet af den 
vellykkede gennemførelse af handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser, der bevirkede 
fjernelsen af hindringer for integration, samtidig med at den kraftigt opfordrede til 
konsolidering. Industriernes udvikling siden 1977 har sammen med ændringerne i love og 
administrative bestemmelser øget den ikkerefunderbare moms. For den finansielle sektor 
betyder det, at de øgede afgifter opsluger det første udbytte af rationaliseringsgevinsterne fra 
den grænseoverskridende konsolidering og outsourcing. Dette vækker bekymring om 
overensstemmelsen med målene i handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser om at tillade 
"skjult moms" på det indre marked.

Den lovgivning, Kommissionen foreslår at modernisere, er ikke kun forældet, men den er 
også blevet mere og mere uklar. Dette skaber retsusikkerhed. EF-Domstolen er med jævne 
mellemrum blevet anmodet om at gribe ind for at klargøre fortolkningen og anvendelsen af en 
lovgivning, der ikke længere er tilpasset en økonomisk sammenhæng, som ikke var med i 
overvejelserne, da den oprindeligt blev udformet. Spørgsmålet er - for at sige det med 
Kommissionens ord - om "EF-Domstolen er blevet tvunget til at foretage vurderinger for at 
fastsætte afgiftspolitik" på grund af lovgivningsmæssig forsømmelse.

Derudover er de fradragsrater, medlemsstaterne fastsætter inden for den ramme, der er tilladt i 
den gældende lovgivning, ikke i overensstemmelse med princippet om neutralitet. For at 
illustrere uligheden mellem medlemsstaterne har International Bureau for Fiscal 
Documentation foretaget en undersøgelse af, hvilke metoder der i medlemsstaterne benyttes 
til at fratrække indgående moms, og den viser, at tilbagebetalingssatserne varierede fra 0 % til 

                                               
1 Disse bestod hovedsagelig i, at det var umuligt at oprette afgiftsgrundlag og grundlag for fradragsberettigede 
afgifter uden at generere uacceptable administrative omkostninger og uden at skabe retlig og regnskabsmæssig 
kompleksitet både for markedsdeltagerne og medlemsstaternes skatteforvaltninger.
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74 %, selv om momsdirektivet synes at tage højde for en vis grad af harmonisering. For at 
forberede konsekvensvurderingen blev medlemsstaterne anmodet om at fremlægge tal for 
værdien af de faktiske momsindtægter, der vedrører den ikkerefunderbare moms, der er betalt 
af finansielle selskaber og forsikringsselskaber, såvel som værdien af de afgifter, der ikke var 
blevet opkrævet som følge af fritagelsen af disse tjenester. Mindre end halvdelen af 
medlemsstaterne svarede tilsyneladende på denne anmodning.

Mål

For at håndtere de bekymringer, der er beskrevet ovenfor, foreslår Kommissionen at 
reformere momslovgivningen med henblik på at nå følgende mål:

1. Øge retssikkerheden for alle berørte parter lige fra erhvervslivet til de nationale 
skatteforvaltninger, hvorved den administrative byrde, som overholdelsen af 
skattereglerne indebærer, mindskes, samtidig med at der skabes budgetmæssig tryghed 
for medlemsstaterne;

2. Sikre en mere konsekvent anvendelse af afgiften og sørge for lighed på det indre 
marked ved at fjerne den konkurrenceforvridning, der kan tillægges de gældende 
afgiftsregler for finansielle tjenester;

3. Tillade markedsdeltagerne bedre at styre indvirkningen af den ikkerefunderbare moms 
på deres aktiviteter;

4. Mere generelt fremme princippet om afgiftsneutralitet, der er et af grundlagene for 
EU's momssystem.

Foranstaltninger

De tre foreslåede hovedforanstaltninger til opnåelse af disse mål er som følger:

1. Modernisering af definitionen på fritagede finansielle tjenester og forsikringstjenester.

2. Mulighed for at afgiftspligtige personer kan vælge at betale afgift med hensyn til deres 
finansielle tjenester og forsikringstjenester, sådan som det for nylig blev defineret i 
Kommissionens forslag. Retten til at vælge at betale afgift eksisterer allerede i 
momsdirektivet, dog kun, hvad angår finansielle tjenester1, men det er på nuværende 
tidspunkt op til medlemsstaterne at bruge den, og dette sker ikke i særlig vid udstrækning2. 
Dens begrænsede tilgængelighed i dag er ifølge Kommissionen potentielt forvridende.

3. Indførelse af en industrispecifik afgiftsfritagelse for omkostningsdelingsordninger.

                                               
1 Det gældende momsdirektiv fastsætter, at medlemsstater kan tillade afgiftspligtige personer at vælge at betale 
afgift, hvad angår finansielle tjenester; Kommissionens forslag fastsætter, at medlemsstaterne skal tillade, at 
afgiftspligtige personer får denne ret.
2 På nuværende tidspunkt har Belgien, Estland, Frankrig, Tyskland og Litauen tilladt, at afgiftspligtige personer 
har ret til at vælge at betale afgifter.
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Indledende kommentarer

De foreslåede foranstaltninger kan vurderes fra erhvervslivets, skatteforvaltningernes og 
forbrugernes synspunkt.

Fra erhvervslivets synspunkt: Som Kommissionens vurdering viser, er genereringen af 
ikkerefunderbare momsindtægter blevet en vigtig del i beslutningsprocessen om, hvor og 
hvordan en markedsdeltager leverer finansielle tjenester eller forsikringstjenester i 
overensstemmelse med Lissabonstrategien.

Fra skatteforvaltningernes synspunkt: Den lovgivende instans skal huske på, at enhver 
ændring, der øger fradragsniveauet i fraværet af kompensationsforanstaltninger, vil resultere i 
et fald i momsindtægterne for medlemsstaterne.

Fra forbrugernes synspunkt: Det står ikke klart, i hvilket omfang udbyttet i form af effektivitet 
og omkostningsreducering vil blive overført til forbrugerne. Som konsekvensvurderingen 
retteligt advarer mod, er der altid en risiko for, at begrænsende kommercielle forhold vil 
sprede omkostningsbesparelsen ulige mellem alle kunderne, mens erhvervsvirksomheder 
stadig bærer en del af omkostningen ved ikkerefunderbar moms.

Efter en foreløbig undersøgelse af dette forslag mener ordføreren, at:

1. forslagets anvendelsesområde er positivt, navnlig fordi det skaber større retssikkerhed.
De nye definitioner, der er foreslået af Kommissionen, er brugbare og længe ventede
for at følge med de økonomiske realiteter.

2. det skal sikres, at der er overensstemmelse mellem definitionerne og handlingsplanen 
for finansielle tjenesteydelser. På grund af behovet for en streng fortolkning af 
momsfritagelserne bør de nye definitioner dog, hvor det er hensigtsmæssigt, være 
mere indsnævrede end dem, der findes i reglerne for det indre marked.

3. der er et behov for grundigt og med forsigtighed at undersøge den virkning, som den 
omfattende ret til at vælge at betale afgift af finansielle tjenester og forsikringer vil 
have på de endelige forbrugerpriser, navnlig med vægt på den begrænsede erfaring, 
der er med anvendelsen af denne ret, og fraværet af pålidelige tal, der tillader en 
præcis vurdering af virkningen. Lempelsen af procedurerne for virksomheder bør ikke 
ske på bekostning af øgede forbrugerpriser. Denne bekymring er endnu mere vigtig 
med hensyn til indbefatningen af forsikringssektoren i afgiftsfritagelsesordningens 
anvendelsesområde, navnlig i de lande, hvor der opkræves forsikringspræmieafgifter.

 For mange afgørende detaljer bliver op til medlemsstaterne, hvad angår rettens 
anvendelsesområde (f.eks. om den kun gælder for visse afgiftsbaserede tjenester 
osv.). Det overordnede resultat vil derfor afhænge af de præcise detaljer i 
gennemførelsesforanstaltningerne. Som nævnt ovenfor bekræfter forslaget, selv 
om det tilkendegiver, at Kommissionen skal vedtage 
gennemførelsesforanstaltningerne, ikke desto mindre, at medlemsstaterne 
bestemmer disse regler i mangel af foranstaltninger fra Kommissionen. Forslaget 
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bør indeholde beskyttelsesforanstaltninger for at undgå en markedsopsplitning som 
følge af medlemsstaternes uenighed om, hvordan retten til at vælge fritagelsen skal 
gennemføres.

4. Som Kommissionens konsekvensvurdering viser, er en bivirkning ved 
grænseoverskridende konsolidering at afgiftsindtægten, der genereres af indgående 
moms, primært vil tilflyde medlemsstaterne, hvor tjenesten skabes af 
tjenesteudbyderen i modsætning til medlemsstaterne, hvor forbrugeren 
(erhvervsmæssige eller private) af tjenesten fastslås at være. Er der nogen 
beskyttelsesforanstaltninger, der også kan undgå en uligevægt i omfordelingen af 
genereringen af afgiftsindtægter? På grund af de manglende pålidelige oplysninger om 
virkningen af de foreslåede foranstaltninger kunne en forpligtelse til at vurdere, 
hvordan foranstaltningerne har virket, sammen med en forpligtelse til at indberette 
dette til Rådet og Europa-Parlamentet, indsættes i lovgivningsteksten.


	719495da.doc

