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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet påpekar att den totala kostnaden för skatteundandragande i EU är 
högre än det totala beloppet för sjukvårdsbudgetarna i unionen, och att alla EU:s 
underskott skulle kunna täckas på endast 8,8 år1 om skatteundandragandet kunde stoppas.

2 Europaparlamentet noterar att definitionen av skatteparadis inte längre är aktuell och att 
delvis lagliga sätt att undvika eller minska sina skatteskyldigheter blir allt vanligare i 
medlemsstaterna. Till exempel uppskattas enbart överföringarna genom brevlådebolag i 
och via Nederländerna till 8 000 miljarder euro per år.

3. Europaparlamentet betonar att de stora bolagens massiva skatteundandragande har 
förödande konsekvenser för de mindre företagens och även för privatpersoners 
skattedisciplin, eftersom det får skatteundandragandet att framstå som en accepterad 
norm.

4. Europaparlamentet beklagar att de stora belopp som betalades till unionen på grundval av 
överenskommelsen med de främsta tobaksbolagen inte användes till åtgärder för att 
bekämpa bedrägeri, utan att medlemsstaterna ”konfiskerade” 90 procent som de lade till 
som inkomster i sina respektive budgetar.

5. Europaparlamentet betonar att undandragandet av mervärdesskatt direkt påverkar både 
medlemsstaternas ekonomier och EU:s budget, och påminner om revisionsrättens 
påpekande: ”Undandragande av mervärdesskatt påverkar medlemsstaternas finansiella 
intressen. Det får effekter för EU:s budget eftersom det leder till lägre momsbaserade egna 
medel. Denna förlust kompenseras av de egna medel som baseras på 
bruttonationalinkomsterna, vilket snedvrider enskilda medlemsstaters bidrag till EU:s 
budget. Skattebedrägerier undergräver dessutom den inre marknadens funktion och 
förhindrar lojal konkurrens”2.

6. Europaparlamentet noterar att EU:s mervärdeskattesystem står för en avsevärd andel av de 
offentliga inkomsterna – 21 procent 20093 – men ger samtidigt upphov till en hög nivå av 
både onödiga kostnader för att följa regelverket och skatteundandragande.

7. Europaparlamentet påpekar att metoden för uppbörd har varit oförändrad ända sedan 
mervärdesskatten infördes. Parlamentet betonar att uppbördsmetoden är föråldrad med 
tanke på de många förändringarna på det tekniska och ekonomiska planet och att det 
därför leder till avsevärda förluster i tullavgifter, mervärdesskatt och punktskatter.

                                               
1 Closing the European Tax Gap, rapport från Richard Murphy, FCA, direktör, Tax Research UK, till Gruppen 
Progressiva alliansen socialister och demokrater i Europaparlamentet.
2 Revisionsrättens särskilda rapport nr 13/2011, s. 11, punkt 5.
3 Europaparlamentets undersökning: Simplifying and Modernising VAT in the Digital Single Market. 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179
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8. Europaparlamentet beklagar att två viktiga initiativ för att bekämpa 
mervärdesskattebedrägeri fortfarande är blockerade i rådet, nämligen förslaget till rådets 
direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för 
mervärdesskatt vad gäller en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri 
(COM(2012)0428) och förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG 
beträffande frivillig och tillfällig tillämpning av förfarandet för omvänd 
betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för 
bedrägeri (COM(2009)0511).

9. Europaparlamentet betonar att en korrekt tillämpning av tullsystemet direkt påverkar 
beräkningen av mervärdesskatten. Parlamentet är djupt bekymrat över att tullkontrollerna i 
EU inte fungerar på ett riktigt sätt, vilket orsakar avsevärda momsförluster1. Parlamentet 
anser att det är oacceptabelt att skattemyndigheterna i de flesta medlemsstaterna inte har 
direkt tillgång till tullinformation och att automatiska korskontroller med 
skatteinformation därför är omöjliga. Parlamentet påpekar att den organiserade 
brottligheten är väl medveten om svagheterna i det nuvarande systemet.

10. Europaparlamentet påpekar att de rättsliga förfarandena vid skattebedrägeri är tungrodda 
och utdragna, och de som slutligen förklaras skyldiga får relativt milda domar vilket gör 
skattebedrägeri till ett nästan riskfritt brott.

11. Europaparlamentet framhåller e-förvaltningens möjligheter att öka insynen och bekämpa 
bedrägerier och korruption, och därmed skydda offentliga medel. Parlamentet 
understryker att Europa släpar efter sina industriella partners, bland annat på grund av 
bristande samverkan mellan systemen2. Parlamentet betonar att Europa måste trappa upp 
sina insatser för att införa nästa generations e-förvaltning, vilket skulle säkra ökad insyn i 
de offentliga finanserna.

12. Europaparlamentet beklagar att kommissionen och medlemsstaterna inte i tid har kunnat 
införa den moderniserade tullkodexen. Parlamentet betonar att den beräknade ekonomiska 
vinst man förlorat på grund av förseningarna i införandet av den nya tullkodexen uppgår 
till cirka 2,5 miljarder euro i årliga driftsbesparingar för kostnader för att till fullo följa 
regelverket och till så mycket som 50 miljarder euro för en utvidgad internationell 
handelsmarknad3.

                                               
1 Revisionsrätten fann i sin särskilda rapport nr 13/2011 att enbart efter tillämpningen av tullförfarande 42 under 
2009 uppgick de extrapolerade förlusterna till cirka 2 200 miljoner euro i de sju medlemsstaterna som 
granskades av revisionsrätten, vilket motsvarar 29 procent av den mervärdesskatt som teoretiskt hade kunnat tas 
ut på det beskattningsbara värdet av all import som utfördes enligt tullförfarande 42 under 2009 i dessa länder.
2 Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén: En digital agenda för Europa (COM(2010)0245).
3 Europaparlamentets undersökning: Roadmap to Digital Single Market
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402EN.p
df


