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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri
(2008/2033(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande om behovet av att utarbeta en samordnad 
strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri (KOM(2006)0254),

– med beaktande av kommissionens meddelande om vissa huvudaspekter i samband med 
upprättandet av en strategi för bekämpning av mervärdesskattebedrägeri i EU
(KOM(2007)0758),

– med beaktande av kommissionens rapport om administrativt samarbete i kampen mot 
momsbedrägerier (KOM(2004)0260),

– med beaktande av slutsatserna från rådets ordförandeskap av den 7 juni 2006, 
den 28 november 2006 och den 5 juni 2007,

– med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 8/2007 om 
administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt,

– med beaktande av kommissionens meddelande om skattepolitikens och tullpolitikens 
bidrag till Lissabonstrategin (KOM(2005)0532),

– med beaktande av kommissionens meddelande om åtgärder för att ändra 
mervärdesskattesystemet i syfte att bekämpa bedrägeri (KOM(2008)0109),

– med beaktande av kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av 
rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt i syfte att 
bekämpa skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner och till 
rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1798/2003 i syfte att bekämpa 
skatteundandragande i samband med gemenskapsinterna transaktioner (KOM(2008)0147),

– med beaktande av artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-.../2008) 
och av följande skäl:

A. Skattebedrägeri får allvarliga konsekvenser för de nationella budgetarna och 
EU:s medelssystem, leder till brott mot principen om rättvis och transparent beskattning 
och tenderar att snedvrida konkurrensen, varigenom den inre marknadens funktionssätt 
påverkas.



PE404.725v02-00 4/14 PR\719564SV.doc

SV

B. Den ökande gränsöverskridande handel som den inre marknaden har gett upphov till 
innebär att det finns ett ökande antal transaktioner där beskattningsorten och den ort där 
den mervärdesskatteskyldige bedriver verksamhet är belägna i två olika medlemsstater.

C. Bedrägeribekämpning faller till stor del inom medlemsstaternas behörighet, men är inte ett 
problem som enbart kan lösas på nationell nivå.

D. När kommissionen och medlemsstaterna undersöker olika alternativ bör de inte överväga 
åtgärder som kan leda till en oproportionerligt stor administrativ börda för företagen och 
skatteförvaltningarna eller som kan innebära diskriminering mellan näringsidkare.

E. Både kommissionen och Europeiska revisionsrätten har konsekvent hävdat att systemet 
för utbyte av information mellan medlemsstaterna om gemenskapsintern försäljning av 
varor inte tillhandahåller relevant information i rätt tid så att mervärdesskattebedrägeri kan 
bekämpas på ett effektivt sätt. Därför krävs det tydligare och mer tvingande bestämmelser 
för samarbetet mellan medlemsstaterna och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(OLAF).

F. Näringsidkarna kan ofta bara få mycket fragmentarisk information om sina kunders 
mervärdesskattesituation.

G. De förbättrade metoderna för att upptäcka skattebedrägeri bör åtföljas av en förstärkning 
av den befintliga lagstiftningen om bistånd med skatteindrivning, likabehandling i 
beskattningshänseende och genomförbarhet för företagen.

EU:s strategi mot skattebedrägeri

1. Europaparlamentet konstaterar att syftet med EU:s strategi mot skattebedrägeri måste vara 
att komma till rätta med skattebortfall på grund av skattebedrägeri genom att urskilja de 
områden där det går att förbättra både EU:s lagstiftning och det administrativa samarbetet 
mellan medlemsstaterna så att skattebedrägerierna kan minskas på ett effektivt sätt utan att 
det skapas onödiga pålagor på skatteförvaltningarna och skattebetalarna.

Allmänna frågor: skattebedrägeriernas omfattning och konsekvenser

2. Europaparlamentet är medvetet om att uppskattningar av det totala (direkta och indirekta) 
skattebortfallet på grund av skattebedrägerier uppgår till mellan 200 och 
250 miljarder euro, vilket motsvarar 2–2,25 procent av BNP i Europeiska unionen, och att 
40 miljarder euro av dessa beror på mervärdesskattebedrägerier. Dessa beräknas uppgå till 
10 procent av mervärdesskatteintäkterna, 8 procent av de totala intäkterna av punktskatter 
på alkoholhaltiga drycker 1998 och 9 procent av de totala intäkterna av punktskatter på 
tobaksprodukter. Parlamentet beklagar dock att det inte finns några konkreta siffror 
tillgängliga eftersom de nationella rapporteringsstandarderna är så olika.

3. Europaparlamentet beklagar följaktligen att problemets verkliga omfattning inte kan 
bedömas ordentligt och att bevakningen av förändringar, positiva och negativa, inte kan 
utvärderas ordentligt på grund av bristfällig uppgiftsinsamling på nationell nivå.
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4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa system för nationell 
uppgiftsinsamling och rapportering om skattebedrägeri om de inte redan har gjort det, och 
att meddela kommissionen om förfaranden och resultat i syfte att möjliggöra 
rekommendationer så att insamlingsmetoden blir så likartad som möjligt i 
medlemsstaterna.

Det nuvarande mervärdesskattesystemet och dess brister

5. Europaparlamentet konstaterar att mervärdesskatterelaterat skattebedrägeri är ett särskilt 
bekymmer när det gäller den inre marknadens funktionssätt eftersom det har en direkt 
gränsöverskridande verkan, medför stora intäktsbortfall och direkt påverkar EU:s budget.

6. Europaparlamentet upprepar att dagens mervärdesskattesystem, som infördes 1993, endast 
var avsett att vara ett övergångssystem och att parlamentet har uppmanat kommissionen 
att lägga fram förslag i syfte att ett slutligt beslut om ett definitivt mervärdesskattesystem 
ska kunna fattas senast 2010.

7. Europaparlamentet anser att den fria rörligheten för människor, varor, tjänster och kapital 
på den inre marknaden sedan 1993, liksom framsteg inom ny teknik för små produkter av 
högt värde, har gjort det allt svårare att bekämpa mervärdesskattebedrägeri, och att detta 
förvärras av dagens komplexa och fragmentariska system som gör det svårt att spåra 
transaktioner och därför är oerhört lätt att missbruka.

8. Europaparlamentet uppmärksammar den ökande förekomsten av skenföretagsbedrägerier 
och att kriminella ligor medvetet missbrukar mervärdesskattesystemet genom att med 
hjälp av skenföretag utnyttja bristerna i systemet.

9. Europaparlamentet stöder kommissionen i dess bemödanden att få till stånd en 
genomgripande förändring av dagens mervärdesskattesystem. Parlamentet välkomnar att 
medlemsstaterna nu betraktar denna fråga som prioriterad och uppmanar medlemsstaterna 
att bereda sig på att vidta omfattande åtgärder inom detta område.

10. Europaparlamentet anser att dagens system är omodernt och i behov av en radikal översyn 
utan att hederliga företag drabbas av onödiga byråkratiska pålagor. Parlamentet anser att 
det inte är något alternativ att bibehålla status quo.

Alternativ till dagens mervärdesskattesystem

Omvänd skattskyldighet

11. Europaparlamentet konstaterar att mervärdesskatten i ett system med omvänd 
skattskyldighet redovisas av den skattskyldiga kunden och inte av säljaren. Parlamentet 
anser att mekanismen har den fördelen att möjligheten att begå skenföretagsbedrägerier 
försvinner genom att den person som varorna säljs till är den som är skattskyldig för 
mervärdesskatt.

12. Europaparlamentet konstaterar att skapandet av ett system med dubbel mervärdesskatt 
skulle hindra den inre marknaden att fungera väl och skapa en mer komplex miljö som 
kan minska företagens investeringsvilja, vilket på lång sikt bara kan lösas med hjälp av ett 
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allmänt, obligatoriskt system med omvänd beskattning, i motsats till ett valfritt system 
eller ett system som endast omfattar utvalda varor.

13. Europaparlamentet konstaterar vidare att ett system med omvänd skattskyldighet inte 
möjliggör uppdelade betalningar och att den sammanlagda mervärdesskatten betalas i 
slutet av leverantörskedjan, så att mervärdesskattesystemets inbyggda kontrollmekanismer 
försvinner. Parlamentet varnar för att nya former av bedrägeri kan uppstå, däribland ökade 
skatteavdrag på detaljhandelsnivå och missbruk av registreringsnummer för 
mervärdesskatt, och att följden av att bekämpa sådana bedrägerier genom att införa nya 
kontroller kan bli nya administrativa bördor för hederliga näringsidkare. 
Europaparlamentet manar därför till försiktighet och noggranna överväganden innan ett 
system med omvänd beskattning införs. Användningen av ett tröskelvärde för att begränsa 
risken för obeskattad slutlig konsumtion är dock till hjälp. Parlamentet finner att den gräns 
på 5 000 euro som rådet föreslår är rimlig.

Pilotprojekt

14. Europaparlamentet är tveksamt, men godtar att ett pilotprojekt kan hjälpa medlemsstaterna 
att bättre förstå de inbyggda riskerna med mekanismen för omvänd skattskyldighet. 
Parlamentet uppmanar dock kommissionen och medlemsstaterna att skapa lämpliga 
garantier för att se till att varken den frivilliga medlemsstaten eller andra medlemsstater 
utsätts för större risker under projekttiden.

Beskattning av gemenskapsintern försäljning

15. Europaparlamentet anser att det bästa sättet att komma till rätta med gränsöverskridande 
mervärdesskattebedrägerier är att införa ett system där mervärdesskatteundantaget för 
gemenskapsintern försäljning ersätts med 15 procents beskattning. Systemet skulle 
fungera bättre om de reducerade skattesatsernas antal och komplexitetsgrad minskades 
betydligt, så att den administrativa bördan på företag och skattemyndigheter minimeras.

16. Europaparlamentet inser att med varierande mervärdesskattesatser skulle beskattningen av 
gemenskapsintern försäljning kräva en bättre fördelning av betalningarna mellan 
medlemsstaterna. Parlamentet finner att en sådan fördelning bör göras genom ett 
clearingsystem som underlättar överföringen av medel mellan medlemsstaterna. 
Parlamentet betonar att det är tekniskt möjligt att administrera ett clearingsystem.

17. Europaparlamentet anser att ett decentraliserat clearingsystem kan vara lämpligare och går 
snabbare att utveckla, eftersom det öppnar möjligheter för medlemsstaterna att göra 
bilaterala överenskommelser om viktiga detaljer, med hänsyn tagen till deras enskilda 
handelsbalanser, likheter mellan mervärdesskattesystemen och deras kontrollmekanismer 
samt ömsesidigt förtroende.

18. Europaparlamentet betonar att det bör vara skattemyndigheten i säljarens medlemsstat 
som ansvarar för att driva in mervärdesskatt från säljaren och via clearingsystemet göra en 
överföring till skatteförvaltningen i den medlemsstat där det gemenskapsinterna köpet har 
gjorts. Det är nödvändigt att bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan 
skatteförvaltningarna.
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Administrativt samarbete och ömsesidigt bistånd i fråga om mervärdesskatt, punktskatter 
och direkta skatter

19. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna inte kan bekämpa 
gränsöverskridande skattebedrägerier ensamma. Parlamentet anser att informationsutbytet 
och samarbetet mellan medlemsstaterna och med kommissionen inte har varit tillräckligt 
för att bekämpa skattebedrägerier på ett effektivt sätt, vare sig till innehållet eller till 
hastigheten. Parlamentet anser att direkta kontakter mellan lokala eller nationella kontor 
för skattekontroll varken har utvecklats eller använts i tillräcklig omfattning, vilket har lett 
till ineffektivitet, underutnyttjande av system för administrativt samarbete och 
fördröjningar i kommunikationen.

20. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till ändringar av 
mervärdesskattedirektivet och förordningen om administrativt samarbete i fråga om 
mervärdesskatt i syfte att påskynda insamlingen och utbytet av information om 
gemenskapsinterna transaktioner från och med 2010. Parlamentet inser att de föreslagna 
kraven på månatlig rapportering kommer att bli en administrativ börda för företag som 
endast tillhandahåller tjänster som för närvarande inte omfattas av dessa krav, men godtar 
att detta är nödvändigt med tanke på möjligheterna till karusellbedrägerier i samband med 
vissa tjänster.

Skatteundandragande

21. Europaparlamentet välkomnar kommissionens uttalande om reformeringen av direktivet 
om beskattning av inkomster från sparande och uppmanar medlemsstaterna att prioritera 
denna reform.

22. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utnyttja EU:s tyngd som 
handelspartner när handels- och samarbetsavtal förhandlas fram med regeringar i 
skatteparadis, i syfte att övertala dem att avskaffa skatteregler och förfaranden som 
främjar skatteundandragande och bedrägeri.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas parlament och regeringar.
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MOTIVERING

Skattebedrägeriernas omfattning

Skattebedrägeri får allvarliga konsekvenser för de nationella budgetarna, leder till brott mot 
principen om rättvis beskattning och tenderar att snedvrida konkurrensen, varigenom den inre 
marknadens funktionssätt påverkas. Snedvridningar till följd av mervärdesskattebedrägerier 
påverkar den generella balansen i medelssystemet, som måste vara rättvis och genomblickbar 
för att gemenskapen ska fungera väl.

Även om omfattningen av mervärdesskatteundandragande och -bedrägeri inte har undersökts i 
alla medlemsstaterna har många uppskattningar offentliggjorts. Det internationella 
mervärdesskatteförbundet beräknar att de uteblivna mervärdesskatteintäkterna uppgår till 
mellan 60 och 100 miljarder euro varje år i Europeiska unionen. HM Revenue and Customs 
(HMRC) uppskattar att de uteblivna mervärdesskatteintäkterna för beskattningsåret 
2005-2006 uppgick till 18,2 miljarder euro enbart i Storbritannien. I Tyskland offentliggjorde 
finansdepartementet resultatet av en undersökning där de uteblivna intäkterna beräknades vara 
17 miljarder euro 2005. Som Europeiska revisionsrätten framhåller inverkar också 
mervärdesskatteundandragande och -bedrägeri på finansieringen av EU:s budget, och leder till 
att behovet att använda medlemsstaternas egna medel på basis av bruttonationalinkomsten 
ökar.1

Mervärdesskattebedrägeri

Som en påminnelse är dagens ”övergångssystem” som tillkom 1993 resultatet av en 
kompromiss mellan beslutet att skapa en inre marknad utan gränskontroller å ena sidan, och å 
andra sidan det faktum att medlemsstaterna inte kom överens om en sådan grad av 
mervärdesskatteharmonisering att en fullständigt homogen inre marknad skapades. 
Kommissionen föreslog först att ett ursprungssystem (det vill säga beskattning i den 
exporterande medlemsstaten) skulle införas. Rådet antog det så kallade ”övergångssystemet”, 
som möjliggjorde att kontrollerna vid gemenskapens inre gränser kunde avskaffas samtidigt 
som skatten kan fortsätta att drivas in i den mottagande medlemsstaten.

I övergångssystemet debiteras mervärdesskatt (som en konsumtionsskatt) på 
konsumtionsplatsen som en procentuell andel av produktens kostnad. När en produkt överförs 
från ett företag till ett annat (mellan näringsidkare som är registrerade för mervärdesskatt) 
debiteras mervärdesskatt och drivs in och översänds till den inhemska skattemyndigheten.

När det gäller gemenskapsinterna transaktioner, som för närvarande har åsatts procentsatsen 
noll, debiterar inte exportörerna mervärdesskatt men kan kräva återbetalning av betald 
mervärdesskatt. På motsvarande sätt betalar köparna ingen mervärdesskatt, men måste 
debitera skatt på vidareförsäljning och inbetala mervärdesskatteintäkterna till 
skattemyndigheten.

                                               
1 Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 8/2007 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt, 
punkt 2.
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Problem

Kredit- och återbetalningsmekanismen

Större delen av undandragandet av mervärdesskatt är kopplat till skuggekonomin, men en allt 
större andel kan betraktas som en bieffekt av ovan nämnda mervärdesskattesystem som 
infördes 1993, i synnerhet i fallet med nollklassificerade gemenskapsinterna transaktioner, där 
näringsidkarna inte debiterar mervärdesskatt men ändå kan kräva återbetalning av betald 
mervärdesskatt. Eftersom gemenskapsinterna transaktioner har skattesatsen noll kan de leda 
till undandragande av mervärdesskatt antingen i leverantörslandet (på grund av att säljaren 
deklarerar en gemenskapsintern försäljning och sedan behåller varorna och säljer dem på den 
inhemska marknaden utan mervärdesskatt) eller i mottagarlandet (på grund av att mottagaren 
inte betalar mervärdesskatt när varorna anländer) eller genom så kallade 
skenföretagsbedrägerier.

Skenföretagsbedrägeri

Den här typen av bedrägeri (som också kallas ”karusellbedrägeri”) går till så att bedragarna 
importerar varor med mervärdesskattesatsen noll, debiterar mervärdesskatt när de säljer dem 
vidare i leverantörskedjan men behåller pengarna i stället för att betala in dem till 
skattemyndigheten. ”Karusellen” fortsätter om varorna exporteras och importeras flera 
gånger. Förlusterna mångdubblas. Detta är ett avsiktligt missbruk av systemet av kriminella 
ligor som söker efter metoder för att utnyttja systemet. Tekniska framsteg och framkomsten 
av varor med högt värde och låg vikt har gjort det lättare för bedragare att ägna sig åt 
karusellbedrägeri. Bedrägerier i fråga om mobiltelefoner och chipsteknik har varit de 
vanligaste.

Nollklassificering

Att exportvaror har skattesatsen noll (vilket innebär att mervärdesskatten återbetalas till 
exportörerna) har framhållits som den viktigaste faktorn som möjliggör karusellbedrägeri.

Möjliga alternativa system

Omvänd beskattning

I ett system med omvänd beskattning är det den skattskyldiga kunden som redovisar 
mervärdesskatt, inte säljaren. Eftersom kunden, om han har rätt till fullt avdrag, drar av denna 
mervärdesskatt i samma deklaration är nettoresultatet noll och ingen betalning görs. Omvänd 
beskattning tillämpas inte på försäljning till privatpersoner och säljaren ska debitera den totala 
mervärdesskatten och betala in den till myndigheterna vid sådan försäljning. Det finns ingen 
uppdelad betalning i ett system med omvänd beskattning, eftersom hela mervärdesskatten 
betalas i slutet av leverantörskedjan. Med andra ord skulle en generell mekanism för omvänd 
beskattning ta bort mervärdesskattens viktigaste kännetecken, nämligen att mervärdesskatt 
betalas på varor och tjänster och dras av på inköp, vilket skapar en inbyggd 
kontrollmekanism.
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Tyskland föreslog under sitt ordförandeskap att en mekanism för omvänd beskattning skulle 
införas, men detta möttes av måttlig entusiasm. Förslag har också framförts att en 
medlemsstat ska genomföra ett heltäckande pilotprojekt med omvänd beskattning.

Det finns de som kritiserar den omvända beskattningen eftersom indrivningen av 
mervärdesskatten åligger den sista näringsidkaren i kedjan, liksom för omsättningsskatt, och 
denne ansvarar för att betala in all mervärdesskatt till myndigheterna. Den omvända 
beskattningen kan också ge upphov till nya typer av bedrägerier i form av ökade skatteavdrag 
på detaljhandelsnivå och missbruk av registreringsnummer för mervärdesskatt. För att komma 
till rätta med detta kan systemet kompletteras med kontrollåtgärder, men dessa skulle innebära 
en extra börda för företagen.

Som en första kontrollåtgärd kan ett tröskelvärde användas för att begränsa risken för 
obeskattad slutlig konsumtion. Rådet har föreslagit att denna tröskel sätts till 5 000 euro. 
Systemet skulle alltså fungera på följande sätt:

 När kunden inte har rätt att tillämpa den omvända beskattningen (främst 
privatpersoner, men också icke skattskyldiga juridiska personer och helt skattebefriade 
skattskyldiga) ska säljaren debitera sin kund mervärdesskatt.

 När kunden är skattskyldig och har rätt att tillämpa den omvända beskattningen ska 
säljaren kontrollera transaktionsbeloppet.

 När det beskattningsbara beloppet understiger 5 000 euro ska säljaren debitera sin 
kund mervärdesskatt. En företagskund kan dra av denna mervärdesskatt enligt de 
vanliga reglerna.

 När det beskattningsbara beloppet är lika med eller överstiger 5 000 euro ska säljaren 
inte debitera mervärdesskatt. En företagskund ska deklarera mervärdesskatten på 
transaktionen och kan dra av skatten enligt de vanliga reglerna.

På grundval av flera studier anser kommissionen att det dyraste för företagen är en korrekt 
tillämpning av tröskelvärdet.

Slutligen uppstår frågan om det föreslagna systemet med omvänd beskattning ska vara 
frivilligt eller obligatoriskt. Kommissionen och en stor majoritet av medlemsstaterna har gjort 
det klart att ett frivilligt generellt system med omvänd beskattning skulle innebära att ett 
dubbelt mervärdesskattesystem skapas, vilket skulle vara till hinder för den inre marknadens 
funktionssätt och skapa en mer komplex miljö som kan minska företagens investeringsvilja.

Pilotprojekt Med tanke på bristen på empiriska bevis kan ett pilotprojekt ge ett mer 
uttömmande svar på frågorna om hur gångbart det föreslagna systemet är. Det är viktigt att se 
till att vare sig den frivilliga medlemsstaten eller någon annan medlemsstat utsätts för stora 
risker.

Ursprungssystem I detta system debiteras mervärdesskatt med den exporterande 
medlemsstatens skattesats. Som förklaras ovan beslutade rådet att anta ett ”övergångssystem”, 
så alternativet att införa ett ursprungssystem hänför sig till kommissionens ursprungliga tanke. 



PR\719564SV.doc 11/14 PE404.725v02-00

SV

Medlemsstaterna var inte beredda att ge upp sin suveränitet i fråga om att fastställa 
mervärdesskattesatser på den tiden, och är det fortfarande inte. Därför bör ett system av det 
här slaget inte innebära en harmonisering av skattesatserna om det ska ha någon chans att 
beaktas på allvar av rådet.

En lösning skulle vara att se över förslagen att inrätta ett clearingsystem. Detta föreslogs 
före 1992, men fick inte stöd av medlemsstaterna av ovan nämnda skäl. Med tanke på att 
bedrägerierna ökar och de tekniska framsteg som har gjorts är idén väl värd att ta upp igen. 
För att grundprincipen bakom mervärdesskatten, det vill säga att den ska vara en 
konsumtionsskatt, ska bevaras debiteras då mervärdesskatten med det exporterande landets 
skattesats och ett clearingsystem underlättar överföringen av medel mellan medlemsstaterna. 
Leverantörens medlemsstat ska vidarebefordra den inkasserade mervärdesskatten till den 
importerande medlemsstaten. Om den mottagande medlemsstaten tillämpar en skattesats som 
överstiger 15 procent ska den överskjutande mervärdesskatten tillkomma denna medlemsstat. 
Om den mottagande medlemsstaten tillämpar en skattesats som understiger 15 procent på 
grund av att en eller flera reducerade skattesatser eller skattesatsen noll tillämpas i vissa 
medlemsstater ska köparens medlemsstat ge den skattskyldiga person som gör det 
gemenskapsinterna förvärvet kredit. På samma sätt ska den mottagande medlemsstaten kunna 
driva in mervärdesskatt som härrör från begränsningar av köparens rätt att dra av ingående 
mervärdesskatt. På så sätt kan snedvridning av konkurrensen som annars kan bli följden av att 
de nationella mervärdesskattesatserna skiljer sig åt undvikas.

Den svåraste frågan, som är en politisk fråga, skulle vara att göra enskilda medlemsstaters 
skatteintäkter beroende av överföringar från andra medlemsstater. Med andra ord skulle det 
uppstå två grupper av medlemsstater, det vill säga nettomottagare (de länder där de 
gemenskapsinterna köpen uppgår till belopp som överstiger de gemenskapsinterna 
försäljningarna) och nettobetalare (de länder där de gemenskapsinterna försäljningarna uppgår 
till belopp som överstiger de gemenskapsinterna köpen). Som framgår av bilagan, och 
beroende av deras respektive bilaterala handelsbalans, skulle 16 medlemsstater bli 
”nettomottagare” i ett system där gemenskapsinterna försäljningar beskattas, och de övriga 
skulle bli ”nettobetalare”.

Destinationssystem Ett annat alternativ skulle vara att debitera mervärdesskatt med den 
importerande medlemsstatens skattesats (den stat där köparen finns). Då skulle det inte 
behövas någon clearing, men detta skulle behöva förenas med ett system som gör att en 
näringsidkare kan fullgöra alla sina skyldigheter i fråga om mervärdesskatt för verksamhet i 
hela EU i den medlemsstat där han är etablerad.

Administrativt samarbete och inbördes rättshjälp i fråga om mervärdesskatt, 
punktskatter och direkta skatter

Bedrägeribekämpning är främst medlemsstaternas ansvar, men bedrägeri är inte ett problem 
som enbart kan lösas på nationell nivå. EU bör prioritera kampen mot skattebedrägeri och 
sträva efter ett nära samarbete mellan de administrativa myndigheterna i medlemsstaterna och 
med kommissionen.

Informationsutbytet mellan förvaltningarna och mellan dessa och kommissionen bör göras 
intensivare och snabbare, så att skattefusk kan bekämpas mer effektivt. Direkta kontakter 
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mellan lokala och nationella kontor för skattekontroll är inte tillräckligt utvecklade och 
utnyttjade, vilket har lett till ineffektivitet, underutnyttjande av system för administrativt 
samarbete och fördröjningar i kommunikationen. För att lösa detta krävs det mer samarbete 
mellan medlemsstaterna, och frågan om huruvida bindande regler behövs uppstår. Det skulle 
också hjälpa om förståelsen av andras system kan underlättas eller en gemensam grund, till 
exempel genom en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, skapas. Tyvärr betraktar somliga 
gemensamma grunder som ett steg mot ingrepp i skattesatserna.

Det är oundgängligt att all tillgänglig teknik, inklusive elektronisk lagring och översändande 
av vissa uppgifter för kontroll av mervärdes- och punktskatter, används för att skattesystemen 
ska fungera som avsett. Villkoren för medlemsstaternas utbyte av och direkta tillgång till 
elektroniskt lagrad information i varje medlemsstat bör därför förbättras. I synnerhet skulle 
realtidstransaktioner med hjälp av ett elektroniskt system för att logga och godkänna 
transaktioner ge myndigheterna större möjligheter att urskilja och bekämpa bedrägliga 
förfaranden. Det är viktigt att se till att ordentliga system för skydd av uppgifter finns.
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Bilaga – handelsbalansen mellan medlemsstaterna (källa: Eurostat)
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