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Ændringsforslag  29 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) I 1967, da Rådet indførte det fælles 

merværdiafgiftssystem (moms) ved Rådets 

direktiv 67/227/EØF42 og 67/228/EØF43, 

afgav man samtidig et løfte om at oprette et 

endeligt momssystem, som skulle fungere 

inden for Det Europæiske Fællesskab på 

samme måde som inden for en 

medlemsstat. Eftersom de politiske og 

tekniske betingelser for et sådant system 

ikke var til stede, da de fiskale grænser 

mellem medlemsstaterne blev afskaffet i 

slutningen af 1992, blev der vedtaget 

overgangsordninger for moms. I henhold 

til Rådets nugældende direktiv 

2006/112/EF44 skal disse 

overgangsbestemmelser erstattes af 

endelige ordninger. 

(1) I 1967, da Rådet indførte det fælles 

merværdiafgiftssystem (moms) ved Rådets 

direktiv 67/227/EØF42 og 67/228/EØF43, 

afgav man samtidig et løfte om at oprette et 

endeligt momssystem, som skulle fungere 

inden for Det Europæiske Fællesskab på 

samme måde som inden for en 

medlemsstat. Eftersom de politiske og 

tekniske betingelser for et sådant system 

ikke var til stede, da de fiskale grænser 

mellem medlemsstaterne blev afskaffet i 

slutningen af 1992, blev der vedtaget 

overgangsordninger for moms. I henhold 

til Rådets nugældende direktiv 

2006/112/EF44 skal disse 

overgangsbestemmelser erstattes af 

endelige ordninger. Imidlertid har disse 

regler nu eksisteret i flere årtier, hvilket 

har ført til en kompleks 

momsovergangsordning, som er sårbar 

over for grænseoverskridende momssvig 

inden for EU. Disse overgangsordninger 

lider under en række mangler, der 

resulterer i, at momssystemet hverken er 

fuldt effektivt eller foreneligt med kravene 

til et ægte indre marked. 

_________________ _________________ 

42 Rådets første direktiv 67/227/EØF af 11. 

april 1967 om harmonisering af 

medlemsstaternes lovgivning om 

omsætningsafgifter (EFT 71 af 14.4.1967, 

s. 1301). 

42 Rådets første direktiv 67/227/EØF af 11. 

april 1967 om harmonisering af 

medlemsstaternes lovgivning om 

omsætningsafgifter (EFT 71 af 14.4.1967, 

s. 1301). 

43 Rådets andet direktiv 67/228/EØF af 11. 

april 1967 om harmonisering af 

medlemsstaternes lovgivning om 

43 Rådets andet direktiv 67/228/EØF af 11. 

april 1967 om harmonisering af 

medlemsstaternes lovgivning om 
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omsætningsafgifter — Det fælles 

merværdiafgiftssystems struktur og de 

nærmere regler for dets anvendelse (EFT 

71 af 14.4.1967, s. 1303). 

omsætningsafgifter — Det fælles 

merværdiafgiftssystems struktur og de 

nærmere regler for dets anvendelse (EFT 

71 af 14.4.1967, s. 1303). 

44 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. 

november 2006 om det fælles 

merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 

11.12.2006, s. 1). 

44 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. 

november 2006 om det fælles 

merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 

11.12.2006, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  30 

Ivana Maletić 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Oprettelsen af et fælles europæisk 

momsområde er afgørende for at 

nedbringe efterlevelsesomkostningerne 

for virksomhederne, begrænse risikoen 

for grænseoverskridende momssvig og 

forenkle momsrelaterede procedurer. Det 

endelige momssystem vil styrke det indre 

marked og skabe bedre 

forretningsbetingelser for 

grænseoverskridende handel. Det bør 

omfatte de nødvendige ændringer som 

følge af den teknologiske udvikling og 

digitaliseringen, de ændrede 

forretningsmodeller og globaliseringen af 

økonomien. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  31 

Ivana Maletić 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Kommissionen meddelte i sin 

momshandlingsplan45 sin hensigt om at 

fremsætte et forslag med principperne for 

et endeligt momssystem for den 

grænseoverskridende samhandel mellem 

virksomheder i medlemsstaterne, som ville 

tage udgangspunkt i beskatningen af 

grænseoverskridende levering af varer i 

bestemmelsesmedlemsstaten. 

(2) EU's nuværende momssystem, der 

blev indført i 1993, ligner det europæiske 

toldsystem. Imidlertid mangler der 

ensartet kontrol, hvilket gør det til et mål 

for grænseoverskridende svig. Det 

nuværende momssystem bør ændres 

grundlæggende, således at levering af 

varer fra en medlemsstat til en anden 

beskattes, som om de var anskaffet og 

leveret inden for en medlemsstat. 
Kommissionen meddelte i sin 

momshandlingsplan45 sin hensigt om at 

fremsætte et forslag med principperne for 

et endeligt momssystem for den 

grænseoverskridende samhandel mellem 

virksomheder i medlemsstaterne, som ville 

tage udgangspunkt i beskatningen af 

grænseoverskridende levering af varer i 

bestemmelsesmedlemsstaten. Denne 

ændring bør kunne bidrage til at reducere 

momsrelateret grænseoverskridende svig 

med 40 mia. euro om året. 

_________________ _________________ 

45 Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg om en handlingsplan for moms – 

Mod et fælles europæisk momsområde – 

De svære valg (COM(2016) 148 final af 

7.4.2016). 

45 Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg om en handlingsplan for moms – 

Mod et fælles europæisk momsområde – 

De svære valg (COM(2016) 148 final af 

7.4.2016). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  32 

Ivana Maletić 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Det vil indebære, at det nuværende 

system baseret på en levering af varer, som 

(3) Det vil indebære, at det nuværende 

system baseret på en levering af varer, som 
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er fritaget i afgangsmedlemsstaten, og en 

erhvervelse inden for Fællesskabet af 

varer, som er afgiftspligtig i 

bestemmelsesmedlemsstaten, erstattes med 

et system baseret på én enkelt levering, 

som beskattes i og efter de gældende 

momssatser i bestemmelsesmedlemsstaten. 

Som hovedregel opkræves momsen af 

leverandøren, der ved hjælp af en 

webportal vil kunne kontrollere den 

gældende momssats i alle medlemsstaterne. 

Hvis erhververen af varerne er en godkendt 

afgiftspligtig person (dvs. er anerkendt i 

medlemsstaterne som en pålidelig 

skattebetaler), vil ordningen med omvendt 

betalingspligt imidlertid finde anvendelse, 

og den godkendte afgiftspligtige person vil 

således være betalingspligtig for momsen 

af leveringen inden for EU. Det endelige 

momssystem vil desuden bygge på idéen 

om en fælles registreringsordning (one-

stop-shop) for virksomhederne, der giver 

mulighed for at betale og fradrage moms. 

er fritaget i afgangsmedlemsstaten, og en 

erhvervelse inden for Fællesskabet af 

varer, som er afgiftspligtig i 

bestemmelsesmedlemsstaten, erstattes med 

et system baseret på én enkelt levering, 

som beskattes i og efter de gældende 

momssatser i bestemmelsesmedlemsstaten. 

Som hovedregel opkræves momsen af 

leverandøren, der ved hjælp af en 

webportal vil kunne kontrollere den 

gældende momssats i alle medlemsstaterne. 

Hvis erhververen af varerne er en godkendt 

afgiftspligtig person (dvs. er anerkendt i 

medlemsstaterne som en pålidelig 

skattebetaler), vil ordningen med omvendt 

betalingspligt imidlertid finde anvendelse, 

og den godkendte afgiftspligtige person vil 

således være betalingspligtig for momsen 

af leveringen inden for EU. Det endelige 

momssystem vil desuden bygge på idéen 

om en fælles registreringsordning (one-

stop-shop) for virksomhederne, der giver 

mulighed for at betale og fradrage moms. 

Denne one-stop-shop er kernen i det nye 

destinationsbaserede system, uden hvilken 

kompleksiteten og den administrative 

byrde vil øges betydeligt. Derfor bør 

udvidelsen af mini-one-stop-shoppen 

(MOSS), så den omfatter alle tjenester 

vedrørende samhandelen mellem 

virksomhederne og salg af varer, finde 

sted inden for de foreslåede forbedringer 

af det nuværende system. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  33 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) For at beskytte den interne 

forbundethed bør one-stop-shoppen for 
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virksomheder drives efter fælles kriterier, 

regler og dataforvaltning. Denne ordning 

bør være tilgængelig i hele Unionen, 

samtidig med at der bør gives passende 

teknisk bistand til de medlemsstater, der 

har brug for det. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  34 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Disse principper bør fastslås i 

direktivet og bør erstatte den nuværende 

model, hvor de endelige ordninger bygger 

på beskatning i oprindelsesmedlemsstaten. 

(4) Disse principper bør fastslås i 

direktivet og bør erstatte den nuværende 

model, hvor de endelige ordninger bygger 

på beskatning i oprindelsesmedlemsstaten. 

Disse nye principper vil sætte 

medlemsstaterne i stand til bedre at 

bekæmpe momssvig, især svig i 

forbindelse med forsvundne forhandlere 

inden for Fællesskabet (MTIC-svig), som 

skønnes at beløbe sig til mindst 50 mia. 

EUR om året. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  35 

Ivana Maletić 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Disse principper bør fastslås i 

direktivet og bør erstatte den nuværende 

model, hvor de endelige ordninger bygger 

på beskatning i oprindelsesmedlemsstaten. 

(4) Disse principper bør fastslås i 

direktivet og bør erstatte den nuværende 

model, hvor de endelige ordninger bygger 

på beskatning i oprindelsesmedlemsstaten 
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med et endeligt momssystem. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  36 

Ivana Maletić 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) I sine konklusioner af 8. november 

201646 opfordrede Rådet Kommissionen til 

at foretage visse forbedringer af EU's 

momsregler for grænseoverskridende 

transaktioner, nærmere bestemt i 

forbindelse med 

momsregistreringsnummerets betydning 

for fritagelsen af leveringer inden for 

Fællesskabet, konsignationslagre, 

kædetransaktioner og bevis for transport 

med henblik på fritagelse af transaktioner 

inden for Fællesskabet. 

(5) I sine konklusioner af 8. november 

201646 opfordrede Rådet Kommissionen til 

at foretage visse forbedringer af EU's 

momsregler for grænseoverskridende 

transaktioner på fire 

områder: momsregistreringsnummerets 

betydning for fritagelsen af leveringer 

inden for Fællesskabet, konsignationslagre, 

kædetransaktioner og bevis for transport 

med henblik på fritagelse af transaktioner 

inden for Fællesskabet. 

_________________ _________________ 

46 Se Rådets konklusioner af 8. november 

2016 om forbedringer af EU's nuværende 

momsregler for grænseoverskridende 

transaktioner (nr. 14257/16 FISC 190 

ECOFIN 1023 af 9.11.2016) 

46 Se Rådets konklusioner af 8. november 

2016 om forbedringer af EU's nuværende 

momsregler for grænseoverskridende 

transaktioner (nr. 14257/16 FISC 190 

ECOFIN 1023 af 9.11.2016) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  37 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) I lyset af denne anmodning og 

eftersom det vil tage adskillige år at 

(6) I lyset af denne anmodning og 

eftersom et endeligt momssystem for 
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gennemføre det endelige momssystem for 

samhandelen i EU, forekommer disse 

særlige foranstaltninger hensigtsmæssige 

med henblik på at harmonisere og forenkle 

visse ordninger for virksomhederne. 

samhandelen i EU skal vedtages og 

rettidigt gennemføres, forekommer disse 

særlige foranstaltninger hensigtsmæssige 

med henblik på at harmonisere og forenkle 

visse ordninger for virksomhederne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  38 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Det er nødvendigt at indføre en 

status som godkendt afgiftspligtig person 

for at sikre, at forbedringerne af EU's 

momsregler for grænseoverskridende 

transaktioner anvendes effektivt, og at der 

sker en gradvis overgang til det endelige 

system for samhandelen i EU. 

(7) Det er nødvendigt at indføre en 

status som godkendt afgiftspligtig person 

for at sikre, at forbedringerne af EU's 

momsregler for grænseoverskridende 

transaktioner anvendes effektivt, og at der 

sker en gradvis overgang til det endelige 

system for samhandelen i EU. Imidlertid 

bør der indføres strenge kriterier, som 

skal anvendes på en ensartet måde af alle 

medlemsstater, med henblik på at afgøre, 

hvilke virksomheder kan nyde godt af en 

status som godkendt afgiftspligtig person. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  39 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Det er nødvendigt at indføre en 

status som godkendt afgiftspligtig person 

for at sikre, at forbedringerne af EU's 

momsregler for grænseoverskridende 

(7) Det er afgørende at indføre en 

status som godkendt afgiftspligtig person 

for at sikre, at forbedringerne af EU's 

momsregler for grænseoverskridende 
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transaktioner anvendes effektivt, og at der 

sker en gradvis overgang til det endelige 

system for samhandelen i EU. 

transaktioner anvendes effektivt, og at der 

sker en gradvis overgang til det endelige 

system for samhandelen i EU. Det er også 

nødvendigt for, at der kan fastsættes 

fælles regler og bestemmelser, som vil 

medføre visse bøder og sanktioner for 

dem, der ikke overholder dem. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  40 

Sander Loones 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Det er nødvendigt at indføre en 

status som godkendt afgiftspligtig person 

for at sikre, at forbedringerne af EU's 

momsregler for grænseoverskridende 

transaktioner anvendes effektivt, og at der 

sker en gradvis overgang til det endelige 

system for samhandelen i EU. 

(7) Indførelsen af en status som 

godkendt afgiftspligtig person vil kunne  

anvendes i forbindelse med en gradvis 

overgang til det endelige system for 

samhandelen i EU. 

Or. en 

Begrundelse 

De foreslåede hurtige løsninger, som kan indebære en betydelig lempelse af den 

administrative byrde, bør ikke begrænses til CTP'er. 

 

Ændringsforslag  41 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) I det nuværende system skelnes der 

ikke mellem pålidelige og mindre 

pålidelige afgiftspligtige personer ved 

anvendelsen af momsreglerne. Indførelsen 

(8) I det nuværende system skelnes der 

ikke mellem pålidelige og mindre 

pålidelige afgiftspligtige personer ved 

anvendelsen af momsreglerne, hvilket 
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af en status som godkendt afgiftspligtig 

person, som bygger på objektive kriterier, 

bør give mulighed for at udpege sådanne 

pålidelige afgiftspligtige personer. En 

sådan status vil give dem adgang til 

bestemte regler, som er følsomme over for 

svig, og som ikke er tilgængelige for andre 

afgiftspligtige personer. 

medfører negative resultater for så vidt 

angår den måde, hvorpå disse personer 

behandles af myndighederne. Indførelsen 

af en status som godkendt afgiftspligtig 

person, som bygger på objektive kriterier, 

bør give mulighed for at udpege sådanne 

pålidelige afgiftspligtige personer. En 

sådan status vil give dem adgang til 

bestemte regler, som er følsomme over for 

svig, og som ikke er tilgængelige for andre 

afgiftspligtige personer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  42 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) I det nuværende system skelnes der 

ikke mellem pålidelige og mindre 

pålidelige afgiftspligtige personer ved 

anvendelsen af momsreglerne. Indførelsen 

af en status som godkendt afgiftspligtig 

person, som bygger på objektive kriterier, 

bør give mulighed for at udpege sådanne 

pålidelige afgiftspligtige personer. En 

sådan status vil give dem adgang til 

bestemte regler, som er følsomme over for 

svig, og som ikke er tilgængelige for andre 

afgiftspligtige personer. 

(8) I det nuværende system skelnes der 

ikke mellem pålidelige og mindre 

pålidelige afgiftspligtige personer ved 

anvendelsen af momsreglerne. Indførelsen 

af en status som godkendt afgiftspligtig 

person, som bygger på objektive og 

gensidige kriterier, bør give mulighed for 

at udpege sådanne pålidelige afgiftspligtige 

personer samt de personer, der ikke 

opfylder kriterierne. En sådan status vil 

give dem adgang til bestemte 

brugervenlige regler, som er følsomme 

over for svig, og som ikke er tilgængelige 

for andre afgiftspligtige personer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  43 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) I det nuværende system skelnes der 

ikke mellem pålidelige og mindre 

pålidelige afgiftspligtige personer ved 

anvendelsen af momsreglerne. Indførelsen 

af en status som godkendt afgiftspligtig 

person, som bygger på objektive kriterier, 

bør give mulighed for at udpege sådanne 

pålidelige afgiftspligtige personer. En 

sådan status vil give dem adgang til 

bestemte regler, som er følsomme over for 

svig, og som ikke er tilgængelige for andre 

afgiftspligtige personer. 

(8) I det nuværende system skelnes der 

ikke mellem pålidelige og mindre 

pålidelige afgiftspligtige personer ved 

anvendelsen af momsreglerne. Indførelsen 

af en status som godkendt afgiftspligtig 

person, som bygger på objektive kriterier, 

som skal anvendes af medlemsstaterne på 

en harmoniseret måde, bør give mulighed 

for at udpege sådanne pålidelige 

afgiftspligtige personer. En sådan status vil 

give dem adgang til bestemte forenklede 

regler, som ikke er tilgængelige for andre 

afgiftspligtige personer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  44 

Ivana Maletić 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) I det nuværende system skelnes der 

ikke mellem pålidelige og mindre 

pålidelige afgiftspligtige personer ved 

anvendelsen af momsreglerne. Indførelsen 

af en status som godkendt afgiftspligtig 

person, som bygger på objektive kriterier, 

bør give mulighed for at udpege sådanne 

pålidelige afgiftspligtige personer. En 

sådan status vil give dem adgang til 

bestemte regler, som er følsomme over for 

svig, og som ikke er tilgængelige for andre 

afgiftspligtige personer. 

(8) I det nuværende system skelnes der 

ikke mellem pålidelige og mindre 

pålidelige afgiftspligtige personer ved 

anvendelsen af momsreglerne. Indførelsen 

af en status som godkendt afgiftspligtig 

person, som bygger på objektive kriterier, 

der er harmoniseret mellem 

medlemsstaterne, bør give mulighed for at 

udpege sådanne pålidelige afgiftspligtige 

personer. En sådan status vil give dem 

adgang til bestemte regler, som er 

følsomme over for svig, og som ikke er 

tilgængelige for andre afgiftspligtige 

personer. 

Or. en 
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Ændringsforslag  45 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Tildelingen af status som godkendt 

afgiftspligtig person bør bygge på 

harmoniserede kriterier på EU-plan, og en 

medlemsstats godkendelse bør derfor være 

gyldig i hele Unionen. 

(9) Tildelingen af status som godkendt 

afgiftspligtig person bør bygge på 

harmoniserede kriterier på EU-plan, og en 

medlemsstats godkendelse bør derfor være 

gyldig i hele Unionen. Desuden bør 

Kommissionen tilvejebringe detaljerede, 

men letanvendelige forordninger og 

retningslinjer, der vil øge den fælles 

forståelse af harmoniseringen og det 

administrative samarbejde på trods af 

eventuelle byrder for myndigheder, og 

som vil sikre interoperabilitet mellem 

medlemsstaterne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  46 

Tom Vandenkendelaere 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Tildelingen af status som godkendt 

afgiftspligtig person bør bygge på 

harmoniserede kriterier på EU-plan, og en 

medlemsstats godkendelse bør derfor være 

gyldig i hele Unionen. 

(9) Tildelingen af status som godkendt 

afgiftspligtig person bør bygge på 

harmoniserede kriterier på EU-plan, og en 

medlemsstats godkendelse bør derfor være 

gyldig i hele Unionen. Kommissionen bør 

forelægge gennemførelsesforordninger og 

retningslinjer, som nøje bør tilpasses til 

kriterierne for den autoriserede 

økonomiske operatør i EU's toldkodeks, 

således at den administrative byrde 

mindskes. 

Or. en 
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Ændringsforslag  47 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Tildelingen af status som godkendt 

afgiftspligtig person bør bygge på 

harmoniserede kriterier på EU-plan, og en 

medlemsstats godkendelse bør derfor være 

gyldig i hele Unionen. 

(9) Tildelingen af status som godkendt 

afgiftspligtig person bør bygge på 

harmoniserede kriterier på EU-plan, og en 

medlemsstats godkendelse bør derfor være 

gyldig i hele Unionen. Kommissionen bør 

være ansvarlig for at forelægge yderligere 

retningslinjer og kontrollere, at 

medlemsstaterne anvender sådanne 

harmoniserede kriterier korrekt i hele EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  48 

Ivana Maletić 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Tildelingen af status som godkendt 

afgiftspligtig person bør bygge på 

harmoniserede kriterier på EU-plan, og en 

medlemsstats godkendelse bør derfor være 

gyldig i hele Unionen. 

(9) Tildelingen af status som godkendt 

afgiftspligtig person bør bygge på klart 

definerede kriterier og sikre bred adgang 

til virksomheder, herunder SMV'er. 

Kriterierne bør harmoniseres på EU-plan, 

og en medlemsstats godkendelse bør derfor 

være gyldig i hele Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  49 

Tom Vandenkendelaere 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Med særligt fokus på de højere 

efterlevelsesomkostninger for SMV'er bør 

Kommissionen forelægge forenklede 

administrative procedurer med henblik 

på, at SMV'er kan opnå status som 

godkendte afgiftspligtige personer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  50 

Arndt Kohn, Peter Simon, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Oplysninger om, hvorvidt en 

økonomisk aktør er en godkendt 

afgiftspligtig person, bør være 

tilgængelige via VIES-systemet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  51 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Nogle afgiftspligtige personer, som 

er omfattet af særordninger, der udelukker 

dem fra de almindelige momsregler, eller 

som kun lejlighedsvis udøver økonomisk 

virksomhed, bør ikke tildeles status som 

godkendt afgiftspligtig person med hensyn 

til disse særordninger eller lejlighedsvise 

(10) Nogle afgiftspligtige personer, som 

er omfattet af særordninger, der udelukker 

dem fra de almindelige momsregler, eller 

som kun lejlighedsvis udøver økonomisk 

virksomhed, bør ikke tildeles status som 

godkendt afgiftspligtig person med hensyn 

til disse særordninger eller lejlighedsvise 
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aktiviteter. Det ville kunne hindre en 

gnidningsløs anvendelse af de foreslåede 

ændringer. 

aktiviteter. Det ville kunne hindre en 

gnidningsløs anvendelse af de foreslåede 

ændringer. Desuden bør der lægges særlig 

vægt på at sikre, at små virksomheder 

ikke bringes i en konkurrencemæssig 

ugunstig situation i forhold til store 

virksomheder i forbindelse med opnåelse 

af statussen som godkendte afgiftspligtige 

personer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  52 

Sander Loones 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Konsignationslagre vedrører den 

situation, hvor leverandøren på tidspunktet 

for transport af varerne til en anden 

medlemsstat allerede er bekendt med 

identiteten af erhververen, som varerne vil 

blive leveret til på et senere tidspunkt efter 

ankomst til bestemmelsesmedlemsstaten. 

Denne situation giver i dag anledning til på 

den ene side en levering (i varernes 

afgangsmedlemsstat) og på den anden side 

en erhvervelse inden for Fællesskabet (i 

varernes ankomstmedlemsstat) efterfulgt af 

en "indenrigslevering" i 

ankomstmedlemsstaten, hvilket kræver, at 

leverandøren er momsregistreret i 

sidstnævnte medlemsstat. For at undgå 

dette bør sådanne transaktioner, når de 

foregår mellem to godkendte 

afgiftspligtige personer, på visse 

betingelser anses som givende anledning til 

én fritaget levering i afgangsmedlemsstaten 

og én erhvervelse inden for Fællesskabet i 

ankomstmedlemsstaten. 

(11) Konsignationslagre vedrører den 

situation, hvor leverandøren på tidspunktet 

for transport af varerne til en anden 

medlemsstat allerede er bekendt med 

identiteten af erhververen, som varerne vil 

blive leveret til på et senere tidspunkt efter 

ankomst til bestemmelsesmedlemsstaten. 

Denne situation giver i dag anledning til på 

den ene side en levering (i varernes 

afgangsmedlemsstat) og på den anden side 

en erhvervelse inden for Fællesskabet (i 

varernes ankomstmedlemsstat) efterfulgt af 

en "indenrigslevering" i 

ankomstmedlemsstaten, hvilket kræver, at 

leverandøren er momsregistreret i 

sidstnævnte medlemsstat. For at undgå 

dette bør sådanne transaktioner, når de 

foregår mellem to afgiftspligtige personer, 

på visse betingelser anses som givende 

anledning til én fritaget levering i 

afgangsmedlemsstaten og én erhvervelse 

inden for Fællesskabet i 

ankomstmedlemsstaten. 

Or. en 
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Begrundelse 

De foreslåede hurtige løsninger, som kan indebære en betydelig lempelse af den 

administrative byrde, bør ikke begrænses til CTP'er. 

 

Ændringsforslag  53 

Sander Loones 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Målene for dette direktiv, dvs. 

bedre anvendelse af momsordningerne i 

samhandelen mellem virksomhederne på 

tværs af grænserne og fastlæggelse af 

principperne for det endelige 

momssystem, kan ikke i tilstrækkelig grad 

opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor 

bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor 

træffe foranstaltninger i overensstemmelse 

med nærhedsprincippet, jf. traktatens 

artikel 5. I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

(14) Målene for dette direktiv, dvs. 

bedre anvendelse af momsordningerne i 

samhandelen mellem virksomhederne på 

tværs af grænserne, kan ikke i tilstrækkelig 

grad opfyldes af medlemsstaterne og kan 

derfor bedre nås på EU-plan; Unionen kan 

derfor træffe foranstaltninger i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet, 

jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse 

med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

Or. en 

Begrundelse 

For at undgå juridiske komplikationer og forsinkelser i indførelsen af hurtige løsninger bør vi 

undgå en totrinsstrategi og fokusere i dette direktiv på at få momsordningerne til at fungere 

bedre i forbindelse med samhandelen mellem virksomhederne på tværs af grænserne. 

 

Ændringsforslag  54 

Thierry Cornillet 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15a) I betragtning af borgernes 



 

PE622.095v01-00 18/40 AM\1153101DA.docx 

DA 

generelle interesser og EU's finansielle 

interesser bør whistleblowere nyde 

effektiv retsbeskyttelse med henblik på at 

afsløre og forebygge enhver form for svig. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  55 

Sander Loones 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/11/EF 

Artikel 13a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

Begrundelse 

For at undgå juridiske komplikationer og forsinkelser i indførelsen af hurtige løsninger bør vi 

undgå en totrinsstrategi og fokusere i dette direktiv på at få momsordningerne til at fungere 

bedre i forbindelse med samhandelen mellem virksomhederne på tværs af grænserne. 

 

Ændringsforslag  56 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13a – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

En afgiftspligtig person, der har et 

hjemsted eller et fast forretningssted inden 

for Fællesskabet, eller der i mangel af et 

hjemsted eller et fast forretningssted har 

sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted 

inden for Fællesskabet, og der som led i 

sin økonomiske virksomhed gennemfører 

En afgiftspligtig person, der har et 

hjemsted eller et fast forretningssted inden 

for Fællesskabet, og der som led i sin 

økonomiske virksomhed gennemfører eller 

agter at gennemføre en af de transaktioner, 

der er omhandlet i artikel 17a, 20 og 21, 

eller transaktioner i overensstemmelse med 
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eller agter at gennemføre en af de 

transaktioner, der er omhandlet i artikel 

17a, 20 og 21, eller transaktioner i 

overensstemmelse med betingelserne i 

artikel 138, kan anmode 

skattemyndighederne om tildeling af status 

som godkendt afgiftspligtig person. 

betingelserne i artikel 138, kan anmode 

skattemyndighederne om tildeling af status 

som godkendt afgiftspligtig person. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  57 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13a – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

En afgiftspligtig person, der har et 

hjemsted eller et fast forretningssted inden 

for Fællesskabet, eller der i mangel af et 

hjemsted eller et fast forretningssted har 

sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted 

inden for Fællesskabet, og der som led i sin 

økonomiske virksomhed gennemfører eller 

agter at gennemføre en af de transaktioner, 

der er omhandlet i artikel 17a, 20 og 21, 

eller transaktioner i overensstemmelse med 

betingelserne i artikel 138, kan anmode 

skattemyndighederne om tildeling af status 

som godkendt afgiftspligtig person. 

En afgiftspligtig person, der har et 

hjemsted eller et fast forretningssted inden 

for Fællesskabet, eller der i mangel af et 

hjemsted eller et fast forretningssted har 

sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted 

inden for Fællesskabet, og der som led i sin 

økonomiske virksomhed gennemfører eller 

agter at gennemføre en af de transaktioner, 

der er omhandlet i artikel 17a, 20 og 21, 

eller transaktioner i overensstemmelse med 

betingelserne i artikel 138 og 138a, kan 

anmode skattemyndighederne om tildeling 

af status som godkendt afgiftspligtig 

person. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  58 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 a – stk. 2 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) fravær af enhver alvorlig 

overtrædelse eller gentagne overtrædelser 

af afgifts- og toldlovgivningen, herunder 

idømte alvorlige strafbare handlinger i 

tilknytning til ansøgerens økonomiske 

virksomhed 

(a) fravær af enhver alvorlig 

overtrædelse eller gentagne overtrædelser 

af afgifts- og toldlovgivningen inden for 

de sidste 10 år, herunder idømte alvorlige 

strafbare handlinger i tilknytning til 

ansøgerens økonomiske virksomhed, 

uanset om denne aktivitet har fundet sted 

i Unionen eller andre steder 

Or. en 

 

Ændringsforslag  59 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 a – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) fravær af enhver alvorlig 

overtrædelse eller gentagne overtrædelser 

af afgifts- og toldlovgivningen, herunder 

idømte alvorlige strafbare handlinger i 

tilknytning til ansøgerens økonomiske 

virksomhed 

(a) fravær af enhver alvorlig 

overtrædelse eller gentagne overtrædelser 

af afgifts- og toldlovgivningen, fravær af 

alvorlige afgiftsjusteringer fra 

myndighedernes side og fravær af idømte 

alvorlige strafbare handlinger i tilknytning 

til ansøgerens økonomiske virksomhed 

Or. en 

 

Ændringsforslag  60 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 a – stk. 2 – litra a a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (aa) fravær af idømte alvorlige 

strafbare handlinger i tilknytning til 

ansøgerens økonomiske virksomhed som 

for eksempel, men ikke begrænset til: 

 (i) hvidvask af penge 

 (ii) svig vedrørende konkurs eller 

insolvens 

 (iii) forsikringssvig 

 (iv) bestikkelse og/eller korruption 

 (v) deltagelse i en kriminel organisation 

 (vi) overtrædelse af traktatens artikel 101 

og 102 

 (vii) direkte eller indirekte involvering i 

terroraktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  61 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 a – stk. 2 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (aa) fravær af idømte alvorlige 

strafbare handlinger i tilknytning til 

ansøgerens økonomiske virksomhed som 

for eksempel, men ikke begrænset til: 

 (i) hvidvask af penge 

 (ii) skatteunddragelse. 

 (iii) dårlig forvaltning af EU-midler og -

programmer 

 (iv) svig vedrørende konkurs (insolvens) 

 (v) skatteundgåelse 

 (vi) bestikkelse og korruption. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  62 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 a – stk. 2 – litra c a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ca) ansøgeren er den reelle indehaver 

af en bankkonto i en finansiel institution, 

der er etableret i Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  63 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 a – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Med henblik på at sikre en 

harmoniseret fortolkning i forbindelse 

med indrømmelsen af en status som 

godkendt afgiftspligtig person vedtager 

Kommissionen ved hjælp af en 

gennemførelsesretsakt yderligere 

vejledninger til medlemsstaterne med 

hensyn til vurderingen af disse kriterier, 

som skal være gyldige i hele EU. Den 

første gennemførelsesretsakt skal vedtages 

senest en måned efter dette direktivs 

ikrafttræden. 

Or. en 
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Ændringsforslag  64 

Tom Vandenkendelaere 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 a – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen offentliggør 

gennemførelsesforordninger og 

retningslinjer i tæt tilknytning til 

gennemførelsesforordningerne og 

retningslinjerne for autoriserede 

økonomiske operatører i toldøjemed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  65 

Ivana Maletić 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 a – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kriterierne i stk. 2 skal på 

almindelig vis anvendes af alle 

medlemsstaterne på grundlag af klart og 

præcist definerede regler og procedurer i 

gennemførelsesforordningen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  66 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 1 – litra d a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (da) afgiftspligtige personer, som ikke 

har eller ikke længere har et gyldigt 

momsregistreringsnummer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  67 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 a – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De afgiftspligtige personer i litra a) - d) 

kan imidlertid indrømmes status som 

godkendt afgiftspligtig person i forbindelse 

med deres øvrige økonomiske virksomhed. 

De afgiftspligtige personer i litra a) - d) 

kan imidlertid indrømmes status som 

godkendte afgiftspligtige personer i 

forbindelse med deres øvrige økonomiske 

virksomhed, under forudsætning af at 

resultaterne af disse aktiviteter ikke griber 

ind i de aktiviteter, som oprindeligt 

udelukkede disse afgiftspligtige personer 

fra at blive tildelt status som godkendt 

afgiftspligtig person. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  68 

Tom Vandenkendelaere 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 a – stk. 4 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 



 

AM\1153101DA.docx 25/40 PE622.095v01-00 

 DA 

En afgiftspligtig person, der anmoder om 

status som godkendt afgiftspligtig person, 

forelægger skattemyndighederne alle de 

oplysninger, som de har brug for til at 

træffe en afgørelse. 

En afgiftspligtig person, der anmoder om 

status som godkendt afgiftspligtig person, 

forelægger skattemyndighederne alle de 

oplysninger, som de har brug for til at 

træffe en afgørelse. Kommissionen 

indfører forenklede administrative 

procedurer for SMV'er med henblik på, at 

de kan opnå status som godkendte 

afgiftspligtige personer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  69 

Ivana Maletić 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 a – stk. 4 – afsnit 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) myndighederne i den medlemsstat, 

hvor ansøgeren har etableret hjemsted for 

sin virksomhed. 

(a) myndighederne i den medlemsstat, 

hvor ansøgeren har etableret hjemsted for 

sin virksomhed. For digitale 

virksomheder: myndighederne i de 

medlemsstater, hvor ansøgeren har en 

betydelig digital tilstedeværelse, selv om 

vedkommende/den pågældende ikke er 

fysisk etableret der 

Or. en 

 

Ændringsforslag  70 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(c) myndighederne i den medlemsstat, 

hvor ansøgeren har sin faste bopæl eller 

sit sædvanlige opholdssted, hvis han 

hverken har et hjemsted eller et fast 

forretningssted. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  71 

Arndt Kohn, Jeppe Kofod, Peter Simon 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 a – stk. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Hvis en status som godkendt 

afgiftspligtig person indrømmes, skal der 

oplyses herom via VIES-systemet. 

Ændringer af denne status skal straks 

ajourføres. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  72 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 a – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Ved afslag på ansøgningen giver 

skattemyndighederne ansøgeren en 

begrundelse herfor sammen med 

afgørelsen. Medlemsstaterne sørger for, at 

ansøgeren kan klage over en afgørelse om 

afslag på en ansøgning. 

5. Ved afslag på ansøgningen giver 

skattemyndighederne ansøgeren en 

begrundelse herfor sammen med 

afgørelsen. Medlemsstaterne sørger for, at 

ansøgeren kan klage over en afgørelse om 

afslag på en ansøgning. Medlemsstaterne 

underretter de øvrige medlemsstater om 
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denne afgørelse om afslag og om 

begrundelsen, der ledsager afgørelsen, 

gennem deres skattemyndigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  73 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 a – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Ved afslag på ansøgningen giver 

skattemyndighederne ansøgeren en 

begrundelse herfor sammen med 

afgørelsen. Medlemsstaterne sørger for, at 

ansøgeren kan klage over en afgørelse om 

afslag på en ansøgning. 

5. Ved afslag på ansøgningen giver 

skattemyndighederne ansøgeren en 

begrundelse herfor sammen med 

afgørelsen. Medlemsstaterne sørger for, at 

ansøgeren kan klage over en afgørelse om 

afslag på en ansøgning. En 

klageprocedure skal indledes inden for 12 

uger efter meddelelsen om afgørelsen til 

ansøgeren. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  74 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 a – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Den afgiftspligtige person, der er 

blevet indrømmet status som godkendt 

afgiftspligtig person, underretter straks 

skattemyndighederne om eventuelle 

forhold, der opstår, efter at afgørelsen er 

6. Den afgiftspligtige person, der er 

blevet indrømmet status som godkendt 

afgiftspligtig person, underretter straks 

skattemyndighederne om eventuelle 

forhold, der opstår, efter at afgørelsen er 



 

PE622.095v01-00 28/40 AM\1153101DA.docx 

DA 

truffet, og som kan påvirke eller få 

indflydelse på opretholdelsen af denne 

status. Den skattemæssige status 

tilbagekaldes af skattemyndighederne, hvis 

kriterierne i stk. 2 ikke længere er opfyldt. 

truffet, og som kan påvirke eller få 

indflydelse på opretholdelsen af denne 

status. Den skattemæssige status 

tilbagekaldes af skattemyndighederne, hvis 

kriterierne i stk. 2 ikke længere er opfyldt. 

Skattemyndighederne i de medlemsstater, 

der har indrømmet en status som 

godkendt skattepligtig person, revurderer 

denne afgørelse mindst hvert andet år for 

at sikre, at betingelserne stadig opfyldes. 

Hvis den skattepligtige person ikke har 

oplyst myndighederne om et forhold, der 

muligvis kan påvirke statussen som 

godkendt skattepligtig person, skal 

personen underkastes forholdsmæssige, 

effektive og afskrækkende sanktioner, 

herunder fratagelsen af statussen som 

godkendt skattepligtig person. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  75 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 a – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Den afgiftspligtige person, der er 

blevet indrømmet status som godkendt 

afgiftspligtig person, underretter straks 

skattemyndighederne om eventuelle 

forhold, der opstår, efter at afgørelsen er 

truffet, og som kan påvirke eller få 

indflydelse på opretholdelsen af denne 

status. Den skattemæssige status 

tilbagekaldes af skattemyndighederne, hvis 

kriterierne i stk. 2 ikke længere er opfyldt. 

6. En afgiftspligtig person, der er 

blevet indrømmet status som godkendt 

afgiftspligtig person, underretter inden for 

en frist, der er fastsat af den berørte 

medlemsstat, om eventuelle forhold, der 

opstår, efter at afgørelsen er truffet, og som 

kan påvirke eller få indflydelse på 

opretholdelsen af denne status. 

Skattemyndighederne forbeholder sig 

retten til at anvende strenge 

sanktionsprocedurer mod enhver fortielse 

af sådanne forhold. Den skattemæssige 

status tilbagekaldes af 

skattemyndighederne, hvis kriterierne i stk. 

2 ikke længere er opfyldt. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  76 

Ivana Maletić 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 13 a – stk. 7 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 7a. Procedurer vedrørende afviste 

ansøgninger, ændringer af den 

afgiftspligtige persons situation, 

klageprocedurer og procedurer for 

genansøgning om en status som godkendt 

afgiftspligtig person fastlægges i en 

gennemførelsesforordning og anvendes 

på almindelig vis i alle medlemsstater. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  77 

Sander Loones 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 17 a – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. En godkendt afgiftspligtig persons 

overførsel af en vare fra sin virksomhed til 

en anden medlemsstat i henhold til en 

konsignationsaftale sidestilles ikke med 

levering af varer mod vederlag. 

1. En afgiftspligtig persons overførsel 

af en vare fra sin virksomhed til en anden 

medlemsstat i henhold til en 

konsignationsaftale sidestilles ikke med 

levering af varer mod vederlag. 

Or. en 

Begrundelse 

De foreslåede hurtige løsninger, som kan indebære en betydelig lempelse af den 

administrative byrde, bør ikke begrænses til CTP'er. 
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Ændringsforslag  78 

Sander Loones 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 17 a – stk. 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) varerne forsendes eller 

transporteres af en godkendt afgiftspligtig 

person eller af en tredjepart for denne 

godkendte afgiftspligtige persons regning 

til en anden medlemsstat med henblik på 

levering af disse varer dér, på et senere 

tidspunkt og efter deres ankomst, til en 

anden godkendt afgiftspligtig person 

(a) varerne forsendes eller 

transporteres af en afgiftspligtig person 

eller af en tredjepart for denne 

afgiftspligtige persons regning til en anden 

medlemsstat med henblik på levering af 

disse varer dér, på et senere tidspunkt og 

efter deres ankomst, til en anden 

afgiftspligtig person 

Or. en 

 

Ændringsforslag  79 

Sander Loones 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 17 a – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) den godkendte afgiftspligtige 

person, som forsender eller transporterer 

varerne, er ikke etableret i den 

medlemsstat, hvortil varerne forsendes 

eller transporteres 

(b) den afgiftspligtige person, som 

forsender eller transporterer varerne, er 

ikke etableret i den medlemsstat, hvortil 

varerne forsendes eller transporteres 

Or. en 

 

Ændringsforslag  80 

Sander Loones 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 17 a – stk. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) den godkendte afgiftspligtige 

person, som varerne leveres til, er 

momsregistreret i den medlemsstat, hvortil 

varerne forsendes eller transporteres, og 

både hans identitet og det 

momsregistreringsnummer, han er blevet 

tildelt af denne medlemsstat, er kendt af 

den godkendte afgiftspligtige person, der 

er omhandlet i litra b), på det tidspunkt, 

hvor forsendelsen eller transporten 

påbegyndes 

(c) den afgiftspligtige person, som 

varerne leveres til, er momsregistreret i den 

medlemsstat, hvortil varerne forsendes 

eller transporteres, og både hans identitet 

og det momsregistreringsnummer, han er 

blevet tildelt af denne medlemsstat, er 

kendt af den afgiftspligtige person, der er 

omhandlet i litra b), på det tidspunkt, hvor 

forsendelsen eller transporten påbegyndes 

Or. en 

 

Ændringsforslag  81 

Sander Loones 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 17 a – stk. 2 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) den godkendte afgiftspligtige 

person, som forsender eller transporterer 

varerne, har registreret denne forsendelse 

eller transport i det register, der er 

omhandlet i artikel 243, stk. 3, og har 

angivet identiteten af den godkendte 

afgiftspligtige person, der erhverver 

varerne, samt det 

momsregistreringsnummer, der er tildelt 

denne person af den medlemsstat, som 

varerne forsendes eller transporteres til, i 

den oversigt, der er omhandlet i artikel 

262. 

(d) den afgiftspligtige person, som 

forsender eller transporterer varerne, har 

registreret denne forsendelse eller transport 

i det register, der er omhandlet i artikel 

243, stk. 3, og har angivet identiteten af 

den afgiftspligtige person, der erhverver 

varerne, samt det 

momsregistreringsnummer, der er tildelt 

denne person af den medlemsstat, som 

varerne forsendes eller transporteres til, i 

den oversigt, der er omhandlet i artikel 

262. 

Or. en 
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Ændringsforslag  82 

Sander Loones 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 17 a – stk. 3 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Når betingelserne i stk. 2 er opfyldt 

på tidspunktet for overdragelsen af retten 

til som ejer at råde over varerne til den 

godkendte afgiftspligtige person, der er 

omhandlet i stk. 2, litra c), finder følgende 

regler anvendelse: 

3. Når betingelserne i stk. 2 er opfyldt 

på tidspunktet for overdragelsen af retten 

til som ejer at råde over varerne til den 

afgiftspligtige person, der er omhandlet i 

stk. 2, litra c), finder følgende regler 

anvendelse: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  83 

Sander Loones 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 17 a – stk. 3 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) der anses for at være foretaget en 

levering af varer, som er fritaget for moms 

efter artikel 138, stk. 1, af den godkendte 

afgiftspligtige person, der forsendte eller 

transporterede varerne, eller af en 

tredjemand for dennes regning i den 

medlemsstat, hvorfra varerne blev forsendt 

eller transporteret 

(a) der anses for at være foretaget en 

levering af varer, som er fritaget for moms 

efter artikel 138, stk. 1, af den 

afgiftspligtige person, der forsendte eller 

transporterede varerne, eller af en 

tredjemand for dennes regning i den 

medlemsstat, hvorfra varerne blev forsendt 

eller transporteret 

Or. en 

 

Ændringsforslag  84 

Sander Loones 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 17 a – stk. 3 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) der anses for at være foretaget en 

erhvervelse af varer inden for Fællesskabet 

af den godkendte afgiftspligtige person, 

som varerne leveres til, i den medlemsstat, 

hvortil varerne blev forsendt eller 

transporteret. 

(b) der anses for at være foretaget en 

erhvervelse af varer inden for Fællesskabet 

af den afgiftspligtige person, som varerne 

leveres til, i den medlemsstat, hvortil 

varerne blev forsendt eller transporteret. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  85 

Othmar Karas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 135 – stk. 1 – litra m a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. I artikel 135, stk. 1, indsættes som 

litra m): 

 m) ydelser, som en gruppe af 

afgiftspligtige personer leverer til 

medlemmer af gruppen, når følgende 

betingelser er opfyldt: 

 i) gruppen selv og alle dens medlemmer 

har bopæl eller hjemsted på Fællesskabets 

område 

 ii) gruppen udfører selvstændig 

virksomhed og optræder som en 

selvstændig organisatorisk enhed over for 

sine medlemmer 

 iii) gruppens medlemmer udøver 

hovedsagelig bank-, forsikrings- eller 

pensionskassetransaktioner, jf. artikel 

135, stk. 1, litra a)-g) 
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 iv) de øvrige ydelser, som gruppen leverer, 

er væsentlige for, at gruppens medlemmer 

kan levere de ydelser, der er afgiftsfritaget 

i henhold til artikel 135, stk. 1, litra a)-g) 

 v) hvis der leveres yderligere tjenester 

mellem medlemmerne, er også disse 

tjenester væsentlige for at levere de 

ydelser, der er afgiftsfritaget i henhold til 

artikel 135, stk. 1, litra a)-g) 

 vi) gruppen debiterer kun medlemmerne 

et beløb, der nøjagtig svarer til deres 

andel af de fælles omkostninger; 

Or. de 

Begrundelse 

Nogle medlemsstater har i henhold til artikel 132, stk. 1, også ladet disse afgiftsfritagelser 

gælde for grupper af banker og forsikringsselskaber. Dette ændringsforslag sikrer, at denne 

bestemmelse ikke strider imod de bestående momsfritagelser, således at mindre banker og 

forsikringsselskaber ikke udsættes for en uforholdsmæssig stigning i skattepligten, hvilket 

dermed kunne føre til dyrere bank- og forsikringsydelser for kunderne. Desuden er de 

oprettede grupper særligt forretningsmæssigt fornuftige for så vidt angår samlingen af 

tjenester inden for informationsteknologi og rapportering. 

Ændringsforslag  86 

Arndt Kohn, Peter Simon, Jeppe Kofod 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 138 – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) den afgiftspligtige person eller den 

ikke-afgiftspligtige juridiske person, som 

leveringen foretages til, er momsregistreret 

i en anden medlemsstat end den, hvor 

forsendelsen eller transporten af varerne 

påbegyndes 

(b) den afgiftspligtige person eller den 

ikke-afgiftspligtige juridiske person, som 

leveringen foretages til, er momsregistreret 

i en anden medlemsstat end den, hvor 

forsendelsen eller transporten af varerne 

påbegyndes, og er i besiddelse af et 

momsregistreringsnummer, der er 

tilgængeligt via VIES 

Or. en 

 



 

AM\1153101DA.docx 35/40 PE622.095v01-00 

 DA 

Ændringsforslag  87 

Sander Loones 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 243 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Enhver godkendt afgiftspligtig person, der 

overfører varer i henhold til en 

konsignationsaftale som omhandlet i 

artikel 17a, skal føre et register over 

følgende: 

Enhver afgiftspligtig person, der overfører 

varer i henhold til en konsignationsaftale 

som omhandlet i artikel 17a, skal føre et 

register over følgende: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  88 

Sander Loones 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 243 – stk. 3 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Enhver godkendt afgiftspligtig person, til 

hvem der leveres varer i henhold til en 

konsignationsaftale som omhandlet i 

artikel 17a, skal føre et register over disse 

varer. 

Enhver afgiftspligtig person, til hvem der 

leveres varer i henhold til en 

konsignationsaftale som omhandlet i 

artikel 17a, skal føre et register over disse 

varer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  89 

Sander Loones 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 262 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Foruden oplysningerne i stk. 1 

skal hver godkendt afgiftspligtig person 

identificere de godkendte afgiftspligtige 

personer, som varer er tiltænkt, hvor 

varerne forsendes eller transporteres i 

henhold til en konsignationsaftale i 

overensstemmelse med betingelserne i 

artikel 17a." 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  90 

Ivana Maletić 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (ny) 

Direktiv 2006/112/EF 

Afsnit XIV – kapitel 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) I afsnit XIV indsættes følgende 

kapitel: 

 "Kapitel 2a 

 Mekanisme til bilæggelse af tvister om 

moms 

 Artikel 398a 

 1. En mekanisme til bilæggelse af tvister 

om moms oprettes som en onlineplatform 

for bilæggelse af tvister om moms med 

henblik på at gøre det muligt for 

medlemsstaterne at bilægge tvister, når 

den gensidige aftaleprocedure ikke fører 

til et resultat. En mekanisme til bilæggelse 

af tvister om moms skal indeholde 

tilgange til at mindske tvister, når de 

opstår, og procedurer til bilæggelse af 

tvister. 

 2. Platformen for bilæggelse af tvister om 

moms skal være brugervenlig og 

lettilgængelig med indbyggede frister for 

løsning af klager. 
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 3. Bestyrelsen for mekanismen til 

bilæggelse af tvister om moms skal bestå 

af medlemsstaternes kompetente 

myndigheder." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  91 

Thierry Cornillet 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 403 og 404 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9) Artikel 403 og 404 udgår. 9) Artikel 403 udgår. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  92 

Thierry Cornillet 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt) 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 404 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

På grundlag af oplysninger, der er 

indhentet hos medlemsstaterne, 

forelægger Kommissionen hvert fjerde år 

fra vedtagelsen af dette direktiv Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport om, 

hvordan det fælles momssystem fungerer i 

medlemsstaterne, navnlig hvordan 

momsovergangsordningen for 

samhandelen mellem medlemsstaterne 

fungerer; rapporten skal, hvis det er 

relevant, ledsages af forslag vedrørende 

den endelige ordning. 

"Artikel 404 affattes således: 
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 Kommissionen sender et år efter dette 

direktivs ikrafttræden, og derefter hvert 

tredje år, Europa-Parlamentet og Rådet en 

rapport om ordningen for afgiftsfritagelse 

ved import fra tredjelande og dens 

forenelighed med den europæiske ramme 

og om samarbejdet med de kompetente 

myndigheder i tredjelande, navnlig for så 

vidt angår bekæmpelse af svig. 

Kommissionen sender to år efter dette 

direktivs ikrafttræden, og derefter hvert 

tredje år, Europa-Parlamentet og Rådet 

en rapport om de nationale praksisser for 

administrative og strafferetlige sanktioner 

for juridiske eller private personer, der er 

fundet skyldige i momssvig. Hvis det er 

hensigtsmæssigt, lader Kommissionen i 

samarbejde med de kompetente nationale 

og europæiske myndigheder denne 

rapport ledsage af henstillinger om 

sikring af et minimum af harmonisering." 

Or. fr 

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23009&locale=en#st

v!lCnt=1&langISO0=fr&crCnt=1&crID0=4338) 

 

Ændringsforslag  93 

Thierry Cornillet 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 b (nyt) 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 404 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9b) Følgende indsættes som artikel 

404a: 

 Hvert tredje år forelægger hver 

medlemsstat en rapport om en vurdering 

af effektiviteten af overvågningssystemet 

for momssvig for Kommissionen, som 

fremsender den til Europol og OLAF. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  94 

Tom Vandenkendelaere 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 a (ny) 

Forordning (EU) nr. 904/2010 

Artikel 31 – stk. 1 

 
Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 Artikel 1 a (ny) 

 Artikel 31, stk. 1, i 

gennemførelsesforordning (EU) nr. 

904/2010 affattes således: 

1. De kompetente myndigheder i hver 

medlemsstat sikrer, at personer, der er 

involveret i leveringer af varer eller 

tjenesteydelser inden for Fællesskabet, og 

ikkeetablerede afgiftspligtige personer, der 

leverer teleydelser, radio- og tv-

spredningstjenester og elektronisk leverede 

tjenesteydelser, navnlig dem, der er 

omhandlet i bilag II til direktiv 

2006/112/EF, har mulighed for til brug for 

denne type aktiviteter elektronisk at få 

bekræftet gyldigheden af et 

momsregistreringsnummer for en bestemt 

person samt vedkommendes navn og 

adresse. Disse oplysninger skal svare til de 

data, der er omhandlet i artikel 17. 

"1. De kompetente myndigheder i hver 

medlemsstat sikrer, at personer, der er 

involveret i leveringer af varer eller 

tjenesteydelser inden for Fællesskabet, og 

ikkeetablerede afgiftspligtige personer, der 

leverer teleydelser, radio- og tv-

spredningstjenester og elektronisk leverede 

tjenesteydelser, navnlig dem, der er 

omhandlet i bilag II til direktiv 

2006/112/EF, har mulighed for til brug for 

denne type aktiviteter elektronisk at få 

bekræftet gyldigheden af et 

momsregistreringsnummer for en bestemt 

person samt vedkommendes navn og 

adresse. Disse oplysninger skal svare til de 

data, der er omhandlet i artikel 17. 

Momsinformationsudvekslingssystemet 

(VIES) skal indeholde en henvisning til, 

om en afgiftspligtig person har status som 

godkendt afgiftspligtig person." 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0904&rid=1) 
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 2a. På grundlag af oplysninger, der er 

indhentet hos medlemsstaterne, 

forelægger Kommissionen hvert tredje år 

fra vedtagelsen af dette direktiv en rapport 

for Europa-Parlamentet og Rådet om 

gennemførelsen af kriterierne, der 

definerer en godkendt afgiftspligtig 

person i medlemsstaterne, og navnlig om 

den indvirkning, den kan have på 

bekæmpelsen af momssvig. Rapporten 

ledsages, hvis det er hensigtsmæssigt, af et 

forslag til en lovgivningsmæssig retsakt. 

Or. en 

 


