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FORSLAG

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

1. gør opmærksom på, at de totale omkostninger ved skattesvig i EU samlet set er højere end 
de samlede sundhedsudgifter i Unionen, og at hvis skattesvig kunne bringes til ophør, ville 
alle EU-underskud kunne blive tilbagebetalt på blot 8,8 år1;

2 bemærker, at definitionen af skattely er forældet, og at (halv-)legale måder til at unddrage 
sig eller reducere sin skattepligt er ved at blive stadig mere udbredte i medlemsstaterne; 
bemærker til eksempel, at overførsler via “postboksselskaber” i og gennem Nederlandene 
anslås at antage en størrelse af 8 000 mia. EUR for et enkelt år;

3. understreger, at større selskabers omfangsrige skatteunddragelse har en ødelæggende 
effekt på mindre selskabers og endda enkeltpersoners skattebetalingsdisciplin, eftersom 
det får skattesvig til at fremstå som en accepteret norm;

4. beklager, at de enorme beløb, som betales til Unionen på grundlag af aftaler indgået af de 
større tobaksselskaber, ikke er blevet anvendt til forholdsregler og programmer mod svig, 
men blev ”90 % beslaglagt" af medlemsstaterne, der tilføjede dem som indtægt til deres 
respektive budgetter;

5. understreger, at momssvig har direkte indvirkning på både medlemsstaternes økonomier 
og på EU-budgettet; minder med Revisionsrettens ord om, at "momsunddragelse er til 
skade for medlemsstaternes finansielle interesser og har en effekt på EU-budgettet, fordi 
de momsbaserede egne indtægter herved reduceres. Der kompenseres for dette tab ved 
hjælp af den BNI-baserede egen indtægt, og dermed ændres de enkelte medlemsstaters 
bidrag til EU-budgettet. Desuden undergraver momssvig det indre markeds funktion og 
forhindrer fair konkurrence”2.

6. bemærker, at EU’s momssystem er kilde til en betydelig del af de offentlige indtægter –
21 % i 20093 –, men at det også forårsager en høj grad af både unødvendige 
efterlevelsesomkostninger og skattesvig;

7. påpeger, at opkrævningsmodellen lige siden indførelsen af moms er forblevet uændret;
understreger, at denne model er forældet som følge af de mange forandringer, der er sket i 
de teknologiske og økonomiske forhold, og at det derfor medfører betydelige tab af told, 
moms og punktafgifter;

8. beklager dybt, at to vigtige initiativer til bekæmpelse af momsunddragelse, nemlig forslag 

                                               
1 “Closing the European Tax Gap”, rapport udarbejdet for Gruppen for Det Progressive Forbund af 

Socialdemokrater i Europa-Parlamentet af Richard Murphy FCA, direktør for Tax Research UK.
2 Revisionsrettens særberetning nr. 13/2011, s. 11, pkt. 5.
3 Europa-Parlamentets undersøgelse om forenkling og modernisering af moms på det digitale indre marked. 

Tilgængelig på: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/da/studiesdownload.html?languageDocument=DA&file=75179
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til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles 
merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en hurtig reaktionsmekanisme til bekæmpelse af 
momssvig (COM(2012)0428), og forslag til Rådets direktiv om overdragelse af specifikke 
opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn 
med kreditinstitutter (COM(2009)0511), fortsat blokeres i Rådet;

9. understreger, at det har direkte konsekvenser for beregningen af moms, om toldsystemet 
fungerer korrekt; er dybt bekymret over, at toldkontrollen i EU ikke fungerer ordentligt, 
hvad der medfører væsentlige tab i momsindtægter1; finder det uacceptabelt, at 
skattemyndighederne i de fleste medlemsstater ikke har nogen direkte adgang til 
toldoplysninger, hvorfor automatisk krydstjek med skatteoplysninger ikke er muligt;
påpeger, at den organiserede kriminalitet er yderst bevidst om svaghederne i det faktiske 
system;

10. gør opmærksom på, at retslige skridt mod skatteunddragelse er besværlige og langvarige, 
og at de skyldige i sidste ende idømmes forholdsvist milde domme, hvilket gør skattesvig 
til en risikofri forbrydelse;

11. fremhæver e-forvaltningens potentiale for at kunne øge gennemsigtigheden og bekæmpe 
svig og korruption og dermed beskytte de offentlige midler; understreger, at EU sakker 
agterud i forhold til sine industrielle partnere, bl.a. på grund af manglende interoperabilitet 
mellem systemer2; understreger, at EU må intensivere sin indsats for at indføre de 
allernyeste former for e-forvaltning, hvilket vil fremme gennemsigtigheden i de offentlige 
finanser;

12. beklager dybt, at Kommissionen og medlemsstaterne ikke har formået at sikre rettidig 
gennemførelse af den moderniserede toldkodeks; fremhæver, at de økonomiske fordele, 
der anslås at være gået tabt som følge af forsinkelsen i gennemførelsen af den nye 
toldkodeks, beløber sig til ca. 2,5 mia. EUR årligt i driftsmæssige besparelser inden for 
konformitetsomkostninger ved fuld ordning, og helt op mod 59 mia. EUR i udvidede, 
internationale handelsmarkeder3. 

                                               
1 Revisionsretten konstaterede i sin særberetning nr. 13/2011, at anvendelsen af toldprocedure 42 alene 

tegnede sig for et ekstrapoleret tab på ca. 2 200 mio. EUR i 2009 i de syv medlemsstater, der blev 
underkastet revision, hvilket svarer til 29 % af den moms, der teoretisk set kan pålægges den afgiftspligtige 
værdi af samtlige varer, der blev importeret under toldprocedure 42 i de pågældende syv EU-medlemsstater 
i 2009;

2 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Social 
Udvalg og Regionsudvalget: En digital dagsorden for Europa (COM(2010)245).

3 Undersøgelse foretaget af Europa-Parlamentet om køreplanen mod det digitale marked, tilgængelig på:  
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402EN.p
df


