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* 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 identifikation af afgiftspligtige personer i 
Nordirland
(COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2020)0360),

– der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-0279/2020),

– der henviser til forretningsordenens artikel 82,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0200/2020),

1. godkender Kommissionens forslag;

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har 
godkendt, i væsentlig grad;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Fra og med den 1. januar 2021 finder EU's momslovgivning ikke længere anvendelse på Det 
Forenede Kongerige. Imidlertid vil Nordirland på grundlag af protokollen om 
Irland/Nordirland, som er en del af udtrædelsesaftalen, fortsat være omfattet af EU's 
momslovgivning for så vidt angår varer for at undgå en hård grænse mellem Irland og 
Nordirland. Hvad angår tjenesteydelser betragtes Nordirland til gengæld sammen med resten 
af Det Forenede Kongerige som værende uden for EU.

For at EU's momssystem kan fungere korrekt, er det vigtigt, at afgiftspligtige personer, der 
foretager levering af varer i Nordirland eller erhvervelse af varer inden for Fællesskabet, er 
momsregistreret efter EU-reglerne. 

I den henseende er det vigtigt, at disse afgiftspligtige personer registreres i Nordirland med et 
særskilt EU-momsregistreringsnummer, der udstedes efter EU-reglerne og adskiller sig fra et 
eventuelt britisk momsregistreringsnummer. EU-momsregistreringsnummeret vil muligvis 
skulle udstedes i tillæg til det momsregistreringsnummer, der anvendes i Det Forenede 
Kongerige, f.eks. i det tilfælde hvor en virksomhed foretager levering af både varer og 
tjenesteydelser i Nordirland.

For virksomhederne, og navnlig dem, der handler med varer til og fra Nordirland, bør det 
være tydeligt og let gennemskueligt, hvilke regler der finder anvendelse, dvs. om det er dem, 
der gælder i EU, eller dem, der gælder i Det Forenede Kongerige. EU-
momsregistreringsnummeret spiller en vigtig i rolle i EU's momssystem, dels ved berettigelse 
af fritagelse af såkaldte leveringer inden for Fællesskabet af varer, for at fastlægge de 
gældende tilbagebetalingsprocedurer eller for andre procedurer.

Kommissionen foreslår derfor, at momsregistreringsnumre, der udstedes i Nordirland, 
indledes med det særlige præfiks "XI".

Ordføreren støtter dette forslag og ønsker ikke at ændre det og foreslår at vedtage Europa-
Parlamentets udtalelse efter den forenklede procedure (artikel 52) for at muliggøre en hurtig 
vedtagelse af forslaget i god tid inden den 1. januar 2021.
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PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
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