
 

AM\1157495SV.docx  PE621.717v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

27.6.2018 A8-0215/42 

Ändringsförslag  42 

Roberts Zīle 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0215/2018 

Roberts Zīle 

Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet 

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS) 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led b 

Förordning (EU) nr 904/2010 

Artikel 7 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”4. Den begäran som avses i punkt 1 

får innehålla en motiverad begäran om en 

särskild administrativ utredning. Den 

tillfrågade myndigheten ska inleda en 

administrativ utredning i samordning med 

den begärande myndigheten. De verktyg 

och förfaranden som avses i artiklarna 

28–30 i denna förordning får användas. 

Om den tillfrågade myndigheten anser att 

det inte krävs någon administrativ 

utredning, ska den omedelbart underrätta 

den begärande myndigheten om skälen till 

detta. 

”4. När en behörig myndighet i en 

medlemsstat anser att en administrativ 

utredning är nödvändig, ska den lämna in 

en motiverad begäran. Den tillfrågade 

myndigheten ska inte vägra att utföra den 

berörda utredningen och, om 

informationen redan finns tillgänglig, ska 

den tillfrågade myndigheten lämna den 

till den begärande myndigheten innan en 

begäran mottagits. Medlemsstaterna ska 

säkerställa att det finns arrangemang som 

inrättats mellan den begärande 

myndigheten och den tillfrågade 

myndigheten varigenom bemyndigade 

tjänstemän från den begärande 

myndigheten ska delta i den administrativa 

utredning som utförs på den tillfrågade 

myndighetens territorium för att samla in 

de uppgifter som avses i andra stycket. 

Sådana administrativa utredningar ska 

utföras gemensamt av tjänstemännen från 

den tillfrågade och den begärande 

myndigheten i en samarbetsinriktad och 

produktiv anda. Tjänstemännen från den 

begärande myndigheten ska få tillgång till 

samma information, handlingar och 

lokaler, och ska i den utsträckning detta 

är tillåtet enligt den tillfrågade 

myndighetens lagstiftning, direkt kunna 

ställa frågor till enskilda personer i syfte 
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att upptäcka och bekämpa 

gränsöverskridande 

mervärdesskattebedrägerier som för 

närvarande undergräver nationella 

skattebaser. 

Trots vad som sägs i första stycket får en 

utredning avseende de belopp som 

deklareras av en beskattningsbar person 

etablerad i den medlemsstat där den 

tillfrågade myndigheten är belägen och 

vilka är beskattningsbara i den begärande 

myndighetens medlemsstat vägras, endast 

av något av följande skäl: 

 

a) De skäl som föreskrivs i 

artikel 54.1, efter prövning av den 

tillfrågade myndigheten i 

överensstämmelse med en förklaring om 

bästa praxis i fråga om sambandet mellan 

denna punkt och artikel 54.1, som ska 

antas i enlighet med förfarandet i 

artikel 58.2.  

 

b) De skäl som föreskrivs i 

artikel 54.2, 54.3 och 54.4. 

 

c) Skälet att den tillfrågade 

myndigheten redan har överlämnat 

information till den begärande 

myndigheten om samma beskattningsbara 

person, som inhämtats genom en 

administrativ utredning som genomförts 

för mindre än två år sedan. 

 

Om den tillfrågade myndigheten vägrar 

att göra en sådan administrativ utredning 

som avses i andra stycket av de skäl som 

nämns i leden a och b, ska den ändå förse 

den begärande myndigheten med 

uppgifter om datum och belopp för alla 

berörda leveranser och 

tillhandahållanden som under de senaste 

två åren gjorts av den beskattningsbara 

personen i den begärande myndighetens 

medlemsstat. 

 

När de behöriga myndigheterna i minst 

två medlemsstater anser att en 

administrativ utredning är nödvändig, ska 

den tillfrågade myndigheten inte vägra att 
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utföra denna utredning. Medlemsstaterna 

ska säkerställa att det finns arrangemang 

som inrättats mellan dessa begärande och 

tillfrågade myndigheter varigenom 

bemyndigade tjänstemän från de 

begärande myndigheterna ska delta i den 

administrativa utredning som utförs på den 

tillfrågade myndighetens territorium för att 

samla in de uppgifter som avses i andra 

stycket. Sådana administrativa utredningar 

ska utföras gemensamt av tjänstemännen 

från den tillfrågade och de begärande 

myndigheterna. Tjänstemännen från de 

begärande myndigheterna ska utöva 

samma kontrollbefogenheter som 

tillkommer tjänstemännen i den 

tillfrågade myndigheten. Tjänstemännen 

från de begärande myndigheterna ska få 

tillträde till samma lokaler och tillgång till 

samma handlingar som den tillfrågade 

myndighetens tjänstemän och endast för 

ändamål som har samband med den 

pågående administrativa utredningen.” 

Or. en 

 

 


