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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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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 for så vidt angår varigheden af forpligtelsen til at overholde et 

minimumsniveau for normalsatsen 

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) 

(Særlig lovgivningsprocedure – høring) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2015)0646), 

– der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 

danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0009/2016), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0063/2016), 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

2. beklager, at Kommissionen har offentliggjort sit forslag så sent, at anvendelsen af 

normalsatsen for moms vil have tilbagevirkende kraft; 

3. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 

293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

4. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

5. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 

væsentlig grad; 

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

til de nationale parlamenter. 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 97 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fra den 1. januar 2016 til den 31. december 

2017 må normalsatsen ikke være mindre 

Fra den 1. januar 2016 til den 31. december 

2018 må normalsatsen ikke være mindre 
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end 15 %. end 15 %. 
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BEGRUNDELSE 

Momsdirektivet fastsætter, at normalsatsen fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2015 

ikke må være mindre end 15 %. Bestemmelsen på baggrund af artikel 113 i TEUF fastsætter, 

at Rådet vedtager bestemmelser om harmonisering af lovgivningerne vedrørende 

omsætningsafgifter, punktafgifter og andre indirekte skatter, i det omfang en sådan 

harmonisering er nødvendig for at sikre det indre markeds oprettelse og funktion og undgå 

konkurrenceforvridning. 

Med henblik på oprettelsen af det indre marked den 1. januar 1993 fremsatte Kommissionen 

forslag vedrørende indførelsen af en endelig fiskal harmoniseringsordning. 

Da det imidlertid stod klart, at det ikke ville være muligt at vedtage Kommissionens forslag 

inden den 1. januar 1993, besluttede Rådet at vedtage en overgangsordning. Hvad angår 

momssatserne vedtog Rådet direktiv 92/77/EØF. 

Direktivet indførte en ordning med minimumssatser. Det fastsatte, at normalsatsen fra den 1. 

januar 1993 til den 31. december 1996 ikke kunne være lavere end 15 % i nogen medlemsstat. 

Anvendelsesperioden for denne bestemmelse er blevet forlænget fem gange og fandt 

anvendelse indtil den 31. december 2015. 

Minimumssatser på momsområdet er begrundet med det forhold, at der ved 

grænseoverskridende handel og fjernsalg under en vis værdi stadig pålægges moms i 

oprindelseslandet frem for i bestemmelseslandet. Derfor er en minimumsnormalsats, som 

anvendes i alle medlemsstater, i lighed med den aktuelle situation, med til at sikre et 

velfungerende indre marked. 

Eftersom alle medlemsstater i øjeblikket anvender en normalsats på over 15 %, giver den 

gældende regel om en normalsats på minimum 15 % medlemsstaterne spillerum til at indføre 

momsreformer, der skal reducere normalsatsen ved at udvide momsberegningsgrundlaget og 

begrænse anvendelsen af nedsatte satser. 

Den 6. december 2011 vedtog Kommissionen en meddelelse om momsens fremtid, hvori det 

blev foreslået at afskaffe oprindelsesprincippet, ligesom der blev redegjort for flere metoder 

til beskatning i bestemmelseslandet. Kommissionen vil i 2016 offentliggøre en handlingsplan 

for et merværdiafgiftssystem, som er enkelt, effektivt og sikret mod svig, og som er 

skræddersyet til det indre marked.  

Handlingsplanen vil udstikke retningslinjerne for det fremtidige arbejde, der skal følge op på 

de resultater, som er opnået siden meddelelsen fra 2011. Den vil navnlig fastsætte de vigtigste 

elementer af den endelige momsordning for samhandlen i EU, som Kommissionen vil foreslå, 

og de reformer, som Kommissionen har til hensigt at gennemføre for at tilpasse de 

eksisterende regler om momssatser til en endelig ordning karakteriseret ved 

destinationsprincippet.  

Under disse omstændigheder og indtil der er truffet afgørelse om momsordningens endelige 

udformning, er ordføreren enig med Kommissionens forslag om med tilbagevirkende kraft at 

bevare princippet om niveauet for normalsatsen for moms på mindst 15 % og fremsætte 

forslag om en forlængelse af anvendelsesperioden for de gældende regler på tre år (indtil den 
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31. december 2018).  

Ordføreren er enig i, at denne tidsfrist vil sikre, at interessenterne kan nyde godt af den 

nødvendige retssikkerhed, og vil muliggøre mere omfattende drøftelser om momssatserne i 

forbindelse med den kommende momshandlingsplan. 
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PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG 
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