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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 om ett gemensamt 
system för mervärdesskatt vad gäller identifiering av beskattningsbara personer i 
Nordirland
(COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2020)0360),

– med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i 
enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0279/2020),

– med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A9-0000/2020),

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

Från och med den 1 januari 2021 kommer EU:s momslagstiftning inte längre att gälla för 
Förenade kungariket. På grundval av protokollet om Irland/Nordirland, som är en del av 
utträdesavtalet, kommer Nordirland emellertid fortsätta att omfattas av EU:s 
momslagstiftning, för att undvika en hård gräns mellan Irland och Nordirland. Vad gäller 
tjänster betraktas Nordirland, tillsammans med resten av Förenade kungariket Storbritannien, 
som tredjeland.

För att EU:s momssystem ska fungera väl är det viktigt att beskattningsbara personer som 
utför leveranser av varor från Nordirland eller gemenskapsinterna förvärv av varor är 
momsregistrerade i enlighet med EU:s regler. 

Ur det perspektivet är det viktigt att beskattningsbara personer identifieras i Nordirland via ett 
separat momsregistreringsnummer för EU som beviljas i enlighet med EU:s regler och som 
skiljer sig från brittiska momsregistreringsnummer. Det är möjligt att detta EU-
momsregistreringsnummer måste tilldelas utöver det momsregistreringsnummer som används 
i Förenade kungariket, t.ex. när ett företag tillhandahåller både varor och tjänster i Nordirland.

För företag, särskilt de som ägnar sig åt handel med varor till och från Nordirland, bör det 
vara tydligt och lätt att förstå vilka regler som gäller, dvs. om det är EU:s regler eller de 
brittiska reglerna som gäller. EU:s momsregistreringsnummer spelar en viktig roll för hur 
EU:s momssystem fungerar, t.ex. för att motivera undantaget för så kallade 
gemenskapsinterna leveranser av varor, för att fastställa tillämpliga förfaranden för 
återbetalning av moms eller för andra förfaranden.

Kommissionen föreslår därför att momsregistreringsnumret för Nordirland ska ha det 
särskilda prefixet ”XI”. 

Föredraganden stöder detta förslag, överväger inte att ändra det och föreslår att 
Europaparlamentets yttrande antas i enlighet med det förenklade förfarandet (artikel 52) för 
att möjliggöra ett snabbt antagande av förslaget i god tid före den 1 januari 2021.


