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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser. 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller att 
tilldela kommissionen genomförandebefogenheter för att fastställa innebörden av 
termer som används i vissa bestämmelser i det direktivet
(COM(2020)0749 – C9-0002/2021 – 2020/0331(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2020)0749),

– med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i 
enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0002/2021),

– med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i 
enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9-
0201/2021).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika 
från den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att 
väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

Kommissionen har för närvarande inga genomförandebefogenheter i fråga om 
mervärdesskattedirektivet. Det enda verktyg som kommissionen för närvarande har för att 
främja en enhetlig tillämpning av EU:s mervärdesskatteregler är en rådgivande kommitté som 
inrättats genom artikel 398 i mervärdesskattedirektivet, den s.k. mervärdesskattekommittén.

Eftersom mervärdesskattekommittén är en rådgivande kommitté kan den för närvarande bara 
fastställa icke-bindande riktlinjer rörande tillämpningen av mervärdesskattedirektivet; 
bindande genomförandeåtgärder kan bara antas av rådet på grundval av ett förslag från 
kommissionen (se artikel 397 i mervärdesskattedirektivet). Riktlinjerna är således frivilliga 
och har inte säkerställt en enhetlig tillämpning av EU:s mervärdesskattelagstiftning.

Medlemsstaternas olika tolkningar av mervärdesskattedirektivet riskerar att leda till 
dubbelbeskattning och medför osäkerhet och merkostnader för företag, och de upphör 
vanligtvis först efter avsevärd tid genom ett avgörande från Europeiska unionens domstol – 
som ibland leder till en tolkning som tidigare inte delades av majoriteten av medlemsstaterna.

För att komma till rätta med den situation som beskrivs ovan och göra det möjligt att anta 
bindande tolkningar för alla medlemsstater av ett antal mervärdesskatteregler föreslår 
kommissionen en ändring av mervärdesskattedirektivet i syfte att inrätta en kommitté med 
uppgift att övervaka kommissionens antagande av genomförandeakter på vissa 
mervärdesskatteområden. Detta förslag tillkännagavs i meddelandet om en handlingsplan för 
rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin,

Den nya kommittén kommer att inrättas i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (kommittéförfarandeförordningen). Det förfarande som den 
kommer att följa är granskningsförfarandet i enlighet med artikel 2 i 
kommittéförfarandeförordningen, som kräver omröstning med kvalificerad majoritet för 
antagande av genomförandeåtgärder. 

Vissa aspekter bör betonas:

 Först och främst skulle kommittéförfarandena endast tillämpas i samband med ett 
begränsat antal regler för genomförandet av de bestämmelser i 
mervärdesskattedirektivet för vilka det krävs en gemensam tolkning. För alla 
eventuella ändringar av mervärdesskattedirektivet kommer det, liksom är fallet idag, 
att krävas ett enhälligt godkännande av rådet. 

 För det andra ligger det i både skattemyndigheters och företags intresse att antagandet 
av gemensamma tolkningar av bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet 
underlättas, eftersom skiljaktigheter på detta område sannolikt leder till 
dubbelbeskattning, snedvridningar av konkurrensen och merkostnader för företag. 
Kommittéförfaranden är sedan länge den standardmetod som används i EU-
lagstiftningen för att underlätta framväxten av sådana gemensamma tolkningar. Det är 
värt att notera att standardiserade kommittéförfaranden redan används på området för 
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indirekt beskattning, nämligen i fråga om administrativt samarbete på 
mervärdesskatteområdet och i fråga om punktskatter.

 För det tredje behåller rådet sina genomförandebefogenheter i den mån de inte 
omfattas av det strikt definierade tillämpningsområdet för kommissionens 
befogenheter, i synnerhet i viktiga frågor som är särskilt känsliga för medlemsstaterna. 

 För det fjärde kommer den gamla mervärdesskattekommittén att förbli ett 
diskussionsforum med möjlighet att anta riktlinjer.

Mot denna bakgrund föreslår föredraganden att parlamentet godkänner kommissionens 
förslag. Direktivet kommer att göra det möjligt för kommissionen att föreslå gemensamma 
tolkningar av ett antal bestämmelser i mervärdesskattedirektivet, vilket kan förhindra olika 
tillämpningar av bestämmelserna, till gagn för företagen, och som kan antas genom 
omröstning med kvalificerad majoritet i rådet. 

****
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel Ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller att tilldela kommissionen 
genomförandebefogenheter för att fastställa innebörden av termer som 
används i vissa bestämmelser i det direktivet
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