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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Den i stk. 1 omhandlede 

anmodning kan indeholde en begrundet 

anmodning om en specifik administrativ 

undersøgelse. Den bistandssøgte 

myndighed gennemfører den 

administrative undersøgelse i koordination 

med den bistandssøgende myndighed. De 

værktøjer og procedurer, der er 

omhandlet i denne forordnings artikel 28 

til 30, kan anvendes. Hvis den 

bistandssøgte myndighed ikke finder det 

nødvendigt at foretage en administrativ 

undersøgelse, underretter den straks den 

bistandssøgende myndighed om grundene 

hertil. 

4. Hvis en kompetent myndighed i en 

medlemsstat finder, at en administrativ 

undersøgelse er nødvendig, skal den 

sende en behørigt begrundet anmodning. 

Den bistandssøgte myndighed kan ikke 

nægte at foretage denne undersøgelse, og 

hvis oplysningerne allerede er til 

rådighed, giver den bistandssøgte 

myndighed dem til den bistandssøgende 

myndighed, inden der modtages en 

anmodning. Medlemsstaterne sikrer, at 

der findes ordninger mellem den 
bistandssøgende myndighed og den 

bistandssøgte myndighed, hvorved 

embedsmænd med bemyndigelse fra den 

bistandssøgende myndighed kan deltage i 

den administrative undersøgelse, der 

udføres på den bistandssøgte myndigheds 

område med henblik på indsamling af de 

oplysninger, der er omhandlet i andet 

afsnit. En sådan administrativ 

undersøgelse foretages i fællesskab af 

embedsmænd fra den bistandssøgende og 

den bistandssøgte myndighed i god 

samarbejdsånd og på en produktiv måde. 

Den bistandssøgende myndigheds 

embedsmænd har adgang til de samme 

oplysninger, dokumenter og lokaliteter og 

skal, i den udstrækning det er tilladt i 

henhold til den bistandssøgte 
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medlemsstats lovgivning, direkte kunne 

stille spørgsmål til enkeltpersoner med det 

formål at opspore og modvirke 

grænseoverskridende momssvig, som for 

øjeblikket undergraver medlemsstaternes 

skattegrundlag. 

Uanset første afsnit kan en undersøgelse 

vedrørende de beløb, der er angivet af en 

afgiftspligtig person, som er etableret i 

den bistandssøgte myndigheds 

medlemsstat, og som er afgiftspligtig i den 

bistandssøgende myndigheds medlemsstat, 

kun afvises af følgende grunde: 

 

a) af de grunde, der fremgår af 

artikel 54, stk. 1, vurderet af den 

bistandssøgte myndighed i 

overensstemmelse med en erklæring om 

bedste praksis vedrørende interaktionen 

mellem dette stykke og artikel 54, stk. 1, 

der skal vedtages efter proceduren i 

artikel 58, stk. 2  

 

b) af de grunde, der fremgår af 

artikel 54, stk. 2, 3, og 4, eller 

 

c) på grundlag af, at den 

bistandssøgte myndighed allerede har 

givet den bistandssøgende myndighed 

oplysninger om samme afgiftspligtige 

person i forbindelse med en administrativ 

undersøgelse, der er gennemført mindre 

end to år forinden. 

 

Når en administrativ undersøgelse som 

omhandlet i andet afsnit nægtes af den 

bistandssøgte myndighed af de grunde, 

der er omhandlet i litra a) eller b) skal den 

dog give den bistandssøgende myndighed 

datoerne for og værdierne af alle 

relevante leverancer, som den 

afgiftspligtige person i de to seneste år har 

gennemført i den bistandssøgende 

myndigheds medlemsstat. 

 

Hvis de kompetente myndigheder i mindst 

to medlemsstater finder en administrativ 

undersøgelse nødvendig, kan den 

bistandssøgte myndighed ikke nægte at 

foretage denne undersøgelse. 
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Medlemsstaterne sikrer, at der fines 

ordninger mellem de pågældende 

bistandssøgende myndigheder og den 

bistandssøgte myndighed, hvorved 

embedsmænd med bemyndigelse fra de 

bistandssøgende myndigheder kan deltage 

i den administrative undersøgelse, der 

udføres på den bistandssøgte myndigheds 

område med henblik på indsamling af de 

oplysninger, der er omhandlet i andet 

afsnit. En sådan administrativ 

undersøgelse foretages i fællesskab af 

embedsmænd fra den bistandssøgende og 

den bistandssøgte myndighed. 

Embedsmænd fra de bistandssøgende 

myndigheder udøver de samme 

kontrolbeføjelser, som er tillagt den 

bistandssøgte myndigheds embedsmænd. 

De bistandssøgende myndigheders 

embedsmænd har adgang til de samme 

lokaliteter og dokumenter som den 

bistandssøgte myndigheds embedsmænd, 

dog alene med det formål at gennemføre 

den administrative undersøgelse. 

Or. en 

 

 


