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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller att skattesystemen, mot bakgrund av den åldrande 
befolkningens effekter på arbetsmarknaderna, sparandet, konsumtionsmönstren och de 
offentliga utgifterna under kommande år, måste förändras från direkt beskattning i 
riktning mot mer indirekt beskattning.

2. Europaparlamentet betonar att företagen som ett resultat av de invecklade 
bestämmelserna och administrativa hindren ofta ser det nuvarande 
mervärdeskattesystemet som ett hinder mot ett fullbordande av den inre marknaden. 
Parlamentet konstaterar att de nuvarande momsbestämmelserna för handel inom EU 
uppfattas negativt av små och medelstora företag.

3. Europaparlamentet konstaterar att olika momssatser och administrativa förfaranden är ett 
stort hinder för utvecklingen av e-handel. Parlamentet framhåller att e-handlare har stora 
svårigheter med att sälja varor och tjänster i andra medlemsstater, vilket gör att den inre 
marknadens potential förblir outnyttjad.

4. Europaparlamentet välkomnar studien om den digitala inre marknaden1. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att förbättra kompatibiliteten för digitala signaturer och att 
överväga en översyn och utvidgning av direktivet om elektroniska signaturer2 för att 
minska den administrativa bördan för små och medelstora företag.

5. Europaparlamentet välkomnar att det nya elektroniska systemet för återbetalning av 
mervärdeskatt finns på plats inom EU från 2010. Parlamentet uppmanar kommissionen 
att rapportera till parlamentet senast i juli 2012 om resultaten, fördelarna och nackdelarna 
med det nya systemet.

6. Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaterna enligt subsidiaritetsprincipen bör 
behålla möjligheten att besluta om sänkt moms i vissa sektorer för att på ett bättre sätt 
genomföra europeiska och nationella åtgärder eller utifrån nationella historiska, 
ekonomiska och sociala skäl eller miljöfaktorer. 

                                               
1 Digital Internal Market Study, IP/A/IMCO/ST/2011-04, juni 2011.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999.


