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MOTIVERING – BAKGRUND OCH SLUTSATSER

I enlighet med de skyldigheter som det åläggs i artikel 14 i EUF-fördraget har 
Europaparlamentet arbetat med att utvärdera tillämpningen och genomförandet av rådets 
sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: 
enhetlig beräkningsgrund, det så kallade ”sjätte momsdirektivet”.

En studie som genomfördes av DIW ECON med stöd av Europaparlamentets utredningstjänst 
om utvärderingen av direktivet utgjorde en central källa till främst empiriska uppgifter i 
samband med utarbetandet av detta betänkande om genomförandet.

Studien, som även innehåller en fördjupad genomgång av litteraturen, ledde till en diskussion 
om följande punkter som betraktas som centrala:

• Momssatser, skattebas och momsgap i EU:s medlemsstater.

• Inverkan av diversifieringen av reducerade momssatser på företagen. 

• Inverkan av reducerade momssatser på konsumenterna och på sociala mål och miljömål. 

Omfattningen av detta betänkande om genomförandet

I detta betänkande utvärderas i möjligaste mån genomförandet av införlivandet av det sjätte 
direktivet, omarbetat genom rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006, i syfte 
att dra slutsatser och ta fram några idéer för att förbättra tillämpningen. Betänkandet syftar 
även till att analysera momsgapet mellan medlemsstaterna.

Momsgapet motsvarar skillnaden mellan de förväntade momsintäkterna och den moms som 
faktiskt uppbärs. Det ger en uppskattning av de förlorade intäkterna med koppling till 
skattebedrägeri och skatteundandragande, men även till konkurser, insolvens och räknefel.

Enligt den rapport om momsgapet som kommissionen offentliggjorde i september 2020 har 
medlemsstaterna registrerat förluster av momsintäkter som uppskattas uppgå till 140 042 
miljarder euro, närmare bestämt en total förlust av skatteintäkter på 11 % på EU-nivå. I och 
med covid-19-pandemin, som bland annat ligger till grund för den minskade konsumtionen 
och ökningen av konkurser, revideras prognoserna för 2020 uppåt med en potentiell förlust på 
164 miljarder euro (dvs. 13,7 %). 

Bakgrund

Det sjätte momsdirektivet av den 17 maj 19771 syftade till att få till stånd en enhetlig 
beräkningsgrund som harmoniserade momssatser skulle tillämpas på. Målet var att avskaffa 
skattegränser och skattekontroller vid de inre gränserna för alla transaktioner mellan 
medlemsstaterna inom ramen för förverkligandet av den inre marknaden den 31 
december 1992. 

1 Rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande 
omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund.
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I samband med att skattegränserna mellan medlemsstaterna avskaffades i slutet av 1992 
antogs en övergångsordning för moms den 1 januari 1993 på grund av bristande politisk vilja 
och av tekniska anledningar. Under övergångsperioden beskattades gemenskapsinterna 
transaktioner som utfördes av beskattningsbara personer som inte var undantagna från 
skatteplikt i destinationsmedlemsstaten.

Det sjätte direktivet och ändringarna av det har av tydlighetsskäl, rationalitetsskäl och 
transparensskäl2 införlivats och omarbetats till en enda text i direktiv 2006/112/EG av den 
28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (momsdirektivet), som 
för närvarande är i kraft. 

I omarbetningen av direktivet från 1977 har alla lagbestämmelser från det sjätte direktivet 
behållits, men man integrerade även bestämmelser med anknytning till moms från andra 
direktiv och omstrukturerade texten för att göra den mer läsvänlig.

Direktivet (2006/112/EG), som är en hörnsten i EU:s nuvarande ram på momsområdet, 
föreskriver att övergångsreglerna ska ersättas av en slutlig ordning som grundar sig på att 
beskattning ska ske i den medlemsstat där den gränsöverskridande leveransen av varor eller 
det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster har sitt ursprung. I meddelandet 
Mervärdesskattens framtid – mot ett enklare, robustare och effektivare mervärdesskattesystem 
som anpassats till den inre marknaden av den 6 december 2011 erkänner dock kommissionen 
att det inte längre var realistiskt att behålla ursprungsprincipen och att destinationsprincipen 
var en politiskt mer genomförbar lösning. Denna ståndpunkt stöddes av Europaparlamentet i 
resolutionen av den 13 oktober 2011 om mervärdesskattens framtid3.

En betydande revidering av direktiv 2006/112/EG inleddes 2016 i syfte att uppdatera EU:s 
momssystem och se till att det blev mindre sårbart för bedrägerier, såsom anges i En 
handlingsplan för mervärdesskatt: Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU – Dags 
för beslut av den 7 april 2016. Förslaget till direktiv av den 25 maj 2018 om ändring av 
direktiv 2006/112/EG, som föreskriver närmare tekniska bestämmelser som är nödvändiga för 
att det slutgiltiga momssystemet för handel med varor mellan företag inom EU ska fungera, 
kompletterar rådets direktiv (EU) 2018/1910 av den 4 december 20184 som lade grunden till 
det slutgiltiga momssystemet för gränsöverskridande handel med varor mellan företag genom 
att fastställa närmare tekniska bestämmelser för att göra det möjligt att införa ett slutgiltigt 
momssystem för gränsöverskridande varutransaktioner mellan företag.

Förslaget till direktiv av den 25 maj 2018 om gränsöverskridande handel utgör således en del 
av förändringsprocessen i syfte att inrätta ett gemensamt momsområde i EU. Processen 
inbegriper även två andra förslag till ändring av momsdirektivet som dels berör momssatsen5 

2 EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet ändrades senast genom direktiv 2006/98/EG (EUT L 221, 12.8.2006, 
s. 9).
3 Europaparlamentets resolution av den 13 oktober 2011 om mervärdesskattens framtid (2011/2082(INI)), 
P7_TA(2011)0436.
4 EUT L 311, 7.12.2018, s. 3: Rådets direktiv (EU) 2018/1910 av den 4 december 2018 om ändring av direktiv 
2006/112/EG vad gäller harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet för beskattning 
av handel mellan medlemsstaterna.
5 COM(2018)0020: Förslag till rådets direktiv av den 18 januari 2018 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad 
gäller mervärdesskattesatser. Europaparlamentet avgav sitt yttrande den 3 oktober 2018. Yttrandena från 
Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén antogs den 23 maj 2018 respektive den 10 oktober 
2018.
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och dels den särskilda ordningen för små företag6. Direktiv 2006/112/EG har även varit 
föremål för en rad ändringar, och vissa av dem är kopplade till covid-19-pandemin och 
brexit7.

Det framtida momssystemet som bygger på destinationsprincipen, såsom föreslås av 
kommissionen men ännu inte har godkänts av rådet, syftar till att ge staterna viss flexibilitet 
när det gäller fastställande av momssatser och bibehållande av gällande reducerade 
momssatser. Medlemsstaterna bör emellertid inte bortse från det prioriterade målet att 
säkerställa en större konvergens i momssatserna. Reducerade momssatser bör följaktligen 
fortsatt utgöra en avvikelse från normalsatsen ”för att undvika en oproportionerlig 
fragmentering av mervärdesskattesystemet på den inre marknaden”.

I noten av den 4 juni 2021 till ständiga representanternas kommitté (Coreper) analyserar 
rådets generalsekretariat på djupet hur frågan har utvecklats sedan 2018 och lägger fram de 
huvudsakliga kvarstående frågorna8. De sistnämnda lades fram vid Ekofinrådets möte den 18 
juni 2021 för politisk vägledning. 

Slutsatser

Direktiv 2006/112/EG har ständigt förbättras i syfte att utvidga tillämpningsområdet. Den nu 
gällande övergångsordningen för moms i EU som är tillämplig på gemenskapsinterna 
transaktioner är komplex, sårbar inför skattebedrägerier, i synnerhet så kallat 
karusellbedrägeri (eller gemenskapsinternt bedrägeri via skenföretag)9, den mest utbredda 
formen av momsbedrägeri, och den för på ett orimligt sätt med sig betydande risker för 
företagen. 

För att hantera utmaningarna med en globaliserad, digital och rörlig ekonomi behöver EU ett 
momssystem som är enkelt, insynsvänligt, effektivt, förbättrat, moderniserat, tar hänsyn till 
vikten av att upprätthålla konkurrenskraften, anpassat till den inre marknaden och står emot 
bedrägeri. Ett sådant system är absolut nödvändigt för att inhämta medborgares och företags 
stöd samt garantera att deras pengar används på korrekt sätt.

Det är dags att vi rör oss mot en slutgiltig momsordning, dvs. en ordning som är enkel, står 
emot angrepp från bedragare och är tillräckligt flexibel för att anpassas till utveckling både på 
det tekniska området och handelsområdet, grundas på principen om beskattning i 
destinationslandet, enligt vilken moms på transaktioner mellan företag tas ut på grundval av 

6 COM(2018)0021.
7 Med anledning av covid-19-pandemin flyttar beslut (EU) 2020/1109 fram den dag då det andra paketet träder i 
kraft från den 1 januari 2021 till den 1 juli 2021 för att göra det möjligt för EU-länderna liksom företag att 
förfoga över en längre tidsperiod för att förbereda sig inför de nya reglerna. Direktiv (EU) 2020/2020 ändrar 
direktiv 2006/112/EG för att säkerställa en prismässigt mer överkomlig tillgång till leverans av covid-19-
vacciner och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik av covid-19 (testkit) mot bakgrund av covid-19 i 
Europa.
Med anledning av brexit: rådets direktiv (EU) 2020/1756 av den 20 november 2020 om ändring av direktiv 
2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller identifiering av beskattningsbara personer 
i Nordirland.
8 Not 9420/21 från rådets generalsekretariat till ständiga representanternas kommitté av den 4 juni 2021.
9 Denna typ av bedrägeri, som är mycket vanlig i samband med handel med elektronik, mobiltelefoni och 
textilier, innebär att varorna skickas runt mellan flera bolag i olika medlemsstater och att man utnyttjar det 
faktum att det inte tas ut någon moms på varuleveranser inom EU.
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kundens bosättningsland, och ingående moms kan dras av i det land där den har betalats.

Den studie som genomfördes av DIW ECON gav oss ingående litteratur om momssystemen 
och deras effekter i EU:s medlemsstater, och stärkte oss i vår vilja att uppmana rådet att anta 
förslaget till direktiv som antogs den 25 maj 2018, såsom det antogs av Europaparlamentet 
den 12 februari 2019. Studien redogör för de huvudsakliga iakttagelserna när det gäller 
variationen mellan momssatser, skattebaser och momsgap, inverkan av diversifieringen av 
reducerade momssatser på företagen och konsumenterna samt inverkan av reducerade 
momssatser i egenskap av potentiellt verktyg för att nå de sociala målen och miljömålen i EU. 

I studien konstateras stora skillnader mellan momssystemen och följaktligen när det gäller 
momsgapen och kostnaderna för efterlevnad, och den identifierar fördelarna med konvergens 
i syfte att krympa normalsatsens intervall genom att rationalisera reducerade momssatser och 
momsbefrielser. Att gå mot en enhetlig momssats skulle i synnerhet göra det möjligt att 
minska standardmomssatsen med upp till 7 %, sänka kostnaderna för efterlevnad som på ett 
oproportionerligt sätt belastar små och medelstora företag och slutligen minska bedrägerierna, 
vilka både utgör en tung börda för de offentliga finanserna och konsumenterna och påverkar 
EU:s ekonomiska intressen då moms är EU:s näst främsta egna medel. Ett sådant system, som 
är enklare (för närvarande finns det 250 momsbefrielser och reducerade momssatser i EU), 
mer insynsvänligt, grundat på nära samarbete, informationsutbyte och bästa praxis mellan 
medlemsstaterna med respekt för subsidiaritetsprincipen, skulle se till att den inre marknaden 
fungerar bättre. En rationalisering av de nuvarande reducerade momssatserna och undantagen 
är nödvändig om vi vill ha en effektiv inre marknad, vilket är oumbärligt för den ekonomiska 
återhämtningen. En analys som behandlar harmonisering av reducerade momssatser skulle 
även kunna utgöra ett intressant spår.

I studien konstateras att momsgapet, som beräknas som skillnaden mellan det momsbelopp 
som faktiskt har uppburits och den totala moms som ska betalas, uppgick i genomsnitt till 
omkring 10 % i EU-27 år 2019. År 2009 uppgick det till 20 %. I studien konstaterar man dock 
än en gång stora skillnader mellan medlemsstaterna: momsgapets omfattning varierar mellan 
33 % i Rumänien till 1 % i Sverige och Kroatien.

När det gäller företagen uppgår skattekostnaderna inte enbart till de skatter som betalas – de 
bör även inbegripa kostnaderna för efterlevnad. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt våra 
små och medelstora företag, den europeiska ekonomins ryggrad. De små och medelstora 
företagen belastas på ett orimligt sätt, i synnerhet på grund av att kostnaderna för efterlevnad i 
de allra flesta fallen är fasta. Enligt experternas beräkningar uppgår de totala kostnaderna 
följaktligen till mellan 1 % och 4 % av omsättningen, vilket är betydande. Digitaliseringen 
gör det möjligt att minska dessa kostnader, men på kort sikt belastas givetvis företagen, 
särskilt de små och medelstora företagen, som måste införskaffa den senaste tekniken och 
sakkunskapen. Ett harmoniserat informationssystem i medlemsstaterna är nödvändigt de 
kommande åren.

Diversifieringen av momssatser fragmenterar den inre marknaden och snedvrider dess 
funktion genom att främja ojämlik konkurrens på EU:s inre marknad, öka kostnaden för 
efterlevnad, undergräva konkurrensen och ge incitament till att utnyttja prisskillnaderna 
mellan länderna genom att flytta konsumtionen till de medlemsstater som har lägre 
momssatser och snedvrida regeringarnas skatteuppbörd. Dessutom kan diversifierade 
momssystem skapa förutsättningar för ojämlik konkurrens gentemot tredjeländer och skapa 
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prissnedvridningar, och på så sätt snedvrida den internationella handeln. Det är anledningen 
till att principerna om transparens, god förvaltning och informationsutbyte bör respekteras, i 
och med att ett momssystem som fungerar är ett system som inte påverkar handeln. 

Slutligen visar studien att reducerade momssatsers inverkan på konsumenterna och 
förverkligandet av de sociala målen och miljömålen är begränsad, i och med att sådana 
momssatsers påverkan på priserna är liten och tillfällig. Andra faktorer, såsom priselasticitet 
när det gäller efterfrågan, bör tas i beaktande. För att de reducerade momssatser som ingår i 
ramen (och medför betydande kostnader för regeringarna på grund av urholkningen av 
skattebasen) ska vara effektiva bör de, utöver faktumet att de helt eller delvis återspeglas i det 
lägre pris som konsumenten betalar, kopplas samman med andra initiativ såsom skatteavdrag 
och direkta subventioner som har fördelen att de är helt inriktade på konsumenten eller 
företagaren. I och med att reducerade momssatser inte är inriktade på de fattigaste hushållen 
har de en mindre effekt än vad man hade hoppats på när det gäller förverkligandet av de 
sociala målen och miljömålen. De leder till en mekanisk förlust som kan uppgå till så mycket 
som 22 % av de totala nationella momsintäkterna, för med sig högre kostnader för efterlevnad 
och ökade risker för momsbedrägerier. Experterna har således konstaterat att den sänkta 
momsen under covid-19-pandemin inte hade den önskade inverkan på konsumtionen på grund 
av att företagen, som förutsåg åtgärden och ökade vinstmarginalen, inte sänkte priserna. 
Alternativkostnaden bör tjäna oss som kompass och vägleda våra beslut. I stället för att 
minska momsen, som utifrån den volym det handlar om gynnar producenterna eller 
konsumenterna, bör vi fråga oss om det är möjligt att sänka andra skatter som har en mer 
gynnsam effekt när det gäller miljö, rättskipning, sysselsättningsfrämjande eller stimulering 
av den lokala ekonomin. Utöver direkta incitament bör främjande av kollektiva nyttigheter 
och informationskampanjer, i synnerhet för att nå våra miljömål, betraktas som ett lönsamt 
alternativ till reducerade momssatser.

Mot bakgrund av en mer och mer betydelsefull miljöpolitik har denna studie fördelen att den 
ger idéer till framtida undersökningar.

Det är brådskande att begränsa momsgapet mellan medlemsstaterna inom ramen för den 
ekonomiska återhämtningen för att hejda den socioekonomiska kris som följer på covid-19-
pandemin. Gapet kan minskas genom att förenkla systemet för att genomföra momsen och 
bekämpa bedrägerier, framför allt tack vare digitaliseringen som gör det möjligt för både 
förvaltningar och företag att reagera i realtid. Faciliteten för återhämtning och resiliens, som 
präglas av enighet och solidaritet, bör hjälpa medlemsstaterna att utveckla en ekonomi som är 
mer produktiv, mer inkluderande, mer innovativ och inriktad på miljömässig och digital 
omställning. En korrekt finansiering av moms skulle bidra till att återbetala skulden. Den 
ekonomiska återhämtningen efter covid-19 utgör en möjlighet till förändring mot mer rättvisa, 
mer miljövänliga och bättre riktade skattesystem. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomförandet av det sjätte momsdirektivet: vad måste till för att minska 
momsgapet i EU?
(2020/2263(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 4 och 14 i fördraget om Europeiska unionen (EU-
fördraget),

– med beaktande av artiklarna 113 och 115 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om 
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – 
Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund,

– med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett 
gemensamt system för mervärdesskatt,

– med beaktande av rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 
2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett 
gemensamt system för mervärdesskatt1,

– med beaktande av sin resolution av 13 oktober 2011 om mervärdesskattens framtid 
(2011/2082(INI))2,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen om mervärdesskattens framtid – 
Mot ett enklare, robustare och effektivare mervärdesskattesystem som anpassats till den 
inre marknaden av den 6 december 20113,

– med beaktande av kommissionens handlingsplan Mot ett gemensamt 
mervärdesskatteområde i EU – Dags för beslut som antogs den 7 april 20164,

– med beaktande av sin resolution av den 24 november 2016 om ”Vägen mot ett slutligt 
momssystem och bekämpning av momsbedrägeri”5,

– med beaktande av förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad 
gäller mervärdesskattesatser6,

1 EUT L 77, 23.3.2011, s. 1.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0436.
3 COM(2011)0851.
4 COM(2016)0148.
5 Antagna texter, P8_TA(2016)0453.
6 COM(2018)0020. 
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– med beaktande av meddelandet från kommissionen Mot ett gemensamt 
mervärdesskatteområde i EU – Dags för beslut7,

– med beaktande av förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om 
ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för 
småföretag8,

– med beaktande av förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad 
gäller införandet av de detaljerade tekniska bestämmelserna för driften av det slutgiltiga 
mervärdesskattesystemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna9,

– med beaktande av rådets förordning (EU) 2018/1541 av den 2 oktober 2018 om ändring 
av förordningarna (EU) nr 904/2010 och (EU) 2017/2454 vad gäller åtgärder för att 
stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet10,

– med beaktande av rådets direktiv (EU) 2018/1910 av den 4 december 2018 om ändring 
av direktiv 2006/112/EG vad gäller harmonisering och förenkling av vissa regler i 
mervärdesskattesystemet för beskattning av handel mellan medlemsstaterna11,

– med beaktande av sin resolution av den 12 februari 2019 om förslaget till rådets direktiv 
om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av de detaljerade tekniska 
bestämmelserna för driften av det slutgiltiga mervärdesskattesystemet för beskattning av 
handeln mellan medlemsstaterna12,

– med beaktande av sin resolution av den 26 mars 2019 om ekonomisk brottslighet, 
skatteundandragande och skatteflykt,

– med beaktande av rådets direktiv (EU) 2020/285 av den 18 februari 2020 om ändring av 
direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den 
särskilda ordningen för små företag och förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller det 
administrativa samarbetet och utbyte av information för kontrollen av att den särskilda 
ordningen för små företag tillämpas på ett korrekt sätt13,

– med beaktande av rådets direktiv (EU) 2020/284 av den 18 februari 2020 om ändring av 
direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av vissa krav för betaltjänstleverantörer14,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 15 juli 2020 En 
handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin 
(COM(2020)0312),

– med beaktande av rådets direktiv (EU) 2017/2455, rådets förordning (EU) 2017/2454, 
rådets genomförandeförordning (EU) 2017/2459, rådets direktiv (EU) 2019/1995, rådets 

7 COM(2017)0566.
8 COM(2018)0021.
9 COM(2018)0329, ikraftträdandet har flyttats fram till den 1 juli 2022.
10 EUT L 259, 16.10.2018, s. 1.
11 EUT L 311, 7.12.2018, s. 3.
12 COM(2018)0329.
13 EUT L 62, 2.3.2020, s. 13.
14 EUT L 62, 2.3.2020, s. 7.
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genomförandeförordning (EU) 2019/2026 och genomförandeförordning (EU) 2020/194 
om paketet om mervärdesskatt på e-handel,

– med beaktande av studien VAT gap, reduced VAT rates and their impact on compliance 
costs for businesses and on consumers som genomfördes av DIW ECON och 
offentliggjordes av generaldirektoratet för parlamentarisk utredning och analys,

– med beaktande av revisionsrättens yttrande 11/2020 (i enlighet med artiklarna 287.4 och 
322.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) över utkastet till rådets 
förordning (EU, Euratom) om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om 
den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från 
mervärdeskatt15,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor om 
genomförandet av EU:s krav på utbyte av upplysningar i fråga om beskattning: 
framsteg, lärdomar och hinder att övervinna (A9-0193/2021),

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 10 mars 2021 om förslaget till 
rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga 
om beskattning16,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 19 maj 2021 om rådets ståndpunkt 
vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning 
om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet och om 
upphävande av förordning (EU) nr 1286/2013 (06116/1/2021 – C9-0179/2021 – 
2018/0233(COD)),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/847 av den 20 
maj 2021 om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet 
och om upphävande av förordning (EU) nr 1286/201317,

– med beaktande av det offentliga samråd som var tillgängligt mellan den 8 februari och 
den 4 maj 2021 (Momsregler för finansiella tjänster och försäkringstjänster – översyn),

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen och artikel 1.1 e och bilaga 3 i 
talmanskonferensens beslut av den 12 december 2002 om förfarandet för beviljande av 
tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9-
0000/2021), och av följande skäl:

A. År 1977 antog rådet ett sjätte direktiv som syftar till att få till stånd en enhetlig 
beräkningsgrund som harmoniserade momssatser skulle tillämpas på. För att uppnå 
detta fattade medlemsstaterna beslut om en övergångsperiod, som sedan dess har 
förlängts.

B. Momsdirektivet18 har omarbetat och upphävt det sjätte direktivet av tydlighetsskäl. 

15 Dokument 12771/20, interinstitutionellt ärende 2018/0133 (NLE).
16 COM(2020)0314.
17 EUT L 188/1, 28.5.2021.
18 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt 
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Direktivet föreskriver att övergångsreglerna bör ersättas av ett slutgiltigt system som 
bygger på beskattning i ursprungsmedlemsstaten. Övergångssystemet är komplicerat, 
bristfälligt och strukturellt sårbart för bedrägerier. 

C. År 2013 inleddes en omfattande revidering på grundval av en slutgiltig ordning som 
bygger på destinationsprincipen, vilket gör den mindre sårbar för bedrägeri19.

D. Den 25 maj 2018 antogs ett förslag till direktiv som inför närmare bestämmelser om det 
slutgiltiga momssystemet för handel med varor inom EU mellan företag och avslutar 
övergångsperioden. Parlamentet antog sin ståndpunkt den 12 februari 2019. Rådet har 
ännu inte antagit en ståndpunkt.

E. Momsgapet i EU minskade från 20 % år 2009 till 10 % år 2019. På grund av pandemin 
och dess socioekonomiska effekter bröts denna trend 2020. Förlusten beräknas uppgå 
till 164 miljarder euro, och en tredjedel av detta har fallit i bedragares och den 
organiserade brottslighetens händer.

F. Revisionsrättens yttrande 11/2020 behandlar den nya metod som föreslås för att 
förenkla beräkningen av momsbaserade egna medel.

G. Kommissionens En handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för 
återhämtningsstrategin är en del av EU:s nya strategi för förenkling, anpassning av 
ekonomin till digitaliseringen och den gröna omställning samt kampen mot 
skattebedrägerier och skatteundandragande.

H. Sedan momsdirektivet antogs är finansiella tjänster, bortsett från vissa undantag, 
momsbefriade på grund av att de omfattas av andra skatter (t.ex. skatter på 
försäkringspremier). 

Momssatser, skattebaser och momsgap i EU:s medlemsstater

1. Europaparlamentet konstaterar att standardmomssatsen i genomsnitt tillämpades på 
71 % av den totala skattebasen i medlemsstaterna 2019, att beskattningsunderlaget med 
standardmomssats varierade mellan 97 % (BG) och 47 % (ES), att momsgapet i 
genomsnitt uppgår till 10 % i EU men varierar kraftigt mellan medlemsstaterna20, att 
antalet reducerade momssatser och superreducerade momssatser varierar mellan 
medlemsstaterna, att enbart fem medlemsstater21 fortfarande tillämpar superreducerade 
momssatser och att enbart Danmark inte tillämpar reducerade momssatser.

2. Europaparlamentet noterar att en förenkling av momsen med hjälp av en enda momssats 
och intäktsneutralitet i genomsnitt skulle kunna leda till en minskning av 
standardmomssatsen i EU med 7 %, vilket skulle innebära en minskning av 
standardmomssatsen med mellan 13 % och 2 %.

(EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).
19 Såsom beskrivs i EU:s handlingsplan av den 7 april 2016.
20 Från 33 % i RO till 1 % i SE och HR.
21 FR, IE, IT, LU och ES den 1 januari 2021.
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3. Europaparlamentet anser att användningen av en mängd olika reducerade momssatser 
bidrar till komplexiteten och bristen på insyn i skattesystemet, underlättar bedrägeri och 
ökar kostnaderna för efterlevnad.

4. Europaparlamentet konstaterar att momsgapet fluktuerar i takt med konjunkturcykeln 
och att bristande skatteefterlevnad är förknippad med höga standardmomssatser och 
flera olika momssatser i kombination med bristande rättslig och juridisk effektivitet.

Inverkan av diversifieringen av reducerade momssatser på företagen

5. Europaparlamentet anser att den nuvarande diversifieringen av reducerade momssatser 
leder till särskilt betydande efterlevnadskostnader för företagen och framhåller att de 
genomsnittliga kostnaderna för efterlevnad uppskattas till 2,5 % av omsättningen för 
företaget och varierar kraftigt mellan medlemsstaterna22.

6. Europarlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen ställs inför 
efterlevnadskostnader som proportionerligt sett är högre, i och med att kostnaderna är 
fasta och oberoende av företagets storlek, och att de höga efterlevnadskostnaderna utgör 
ett hinder för inträde på EU:s inre marknad. Parlamentet anser därför att differentierade 
momsordningar inom EU kan motverka export.

7. Europaparlamentet noterar digitaliseringens potential att minska kostnaderna för 
efterlevnad. Parlamentet framhåller att digitala innovationer23 kan minska kostnaderna 
för efterlevnad och bidra till transparens när det gäller handelstransaktioner. Parlamentet 
betonar att det är nödvändigt att säkerställa datasäkerhet och konfidentialitet för 
personer och företag.

8. Europaparlamentet konstaterar att diversifieringen av momssatser är en källa till 
snedvridning av priser på den inre marknaden, skapar incitament till gränsöverskridande 
köp och leder till ökad skattekonkurrens mellan medlemsstaterna. Parlamentet påminner 
om att företagen behöver regler på momsområdet som är tydliga och inte tvetydiga för 
att främja gränsöverskridande verksamhet och lätta på deras administrativa börda.

9. Europaparlamentet betonar att ett välutformat momssystem är neutralt och inte bör 
påverka handeln, men att den principen i praktiken är svår att kontrollera på global nivå 
med tanke på praxis med momsbefrielse, bristerna i systemen för återbetalning, det 
stora antalet momssatser som för med sig efterlevnadskostnader och att skatter på 
inkomst har ersatts med moms som främjar handel.

Inverkan av reducerade momssatser på konsumenterna, sociala mål och miljömål

10. Europaparlamentet konstaterar att användningen av reducerade momssatser inte 
systematiskt leder till en permanent prisminskning för konsumenten, att en reducerad 
momssats ändamålsenlighet är beroende av flera faktorer, såsom i vilken grad företagen 
låter den komma konsumenterna till godo, hur långvarig reduceringen är, hur 
omfattande den är och hur komplext momssatssystemet är, att ett fullständigt genomslag 

22 Mindre än 1 % i LU, nästan 4 % i PL. 
23 Såsom artificiell intelligens, stordata och blockkedjeteknik.
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följaktligen är osäkert och inte bör utgöra grunden till hur politiken utformas och att det 
inte är möjligt att rikta in sig på hushållen med låga inkomster.

11. Europaparlamentet påminner om att miljöbeskattning, för att den ska kunna få 
hävstångseffekt, bör vara solidarisk, syfta till social jämlikhet och inte inverka negativt 
på företagens internationella konkurrenskraft. Parlamentet konstaterar att reducerade 
momssatsers effektivitet i fråga om att främja denna typ av varor och tjänster, eller i 
bredare mening kollektiva nyttigheter (t.ex. kultur, hälsovård, biologisk mångfald), i 
huvudsak är beroende av att dessa momssatser kommer konsumenterna till godo och 
efterfrågans priselasticitet för varor och tjänster som omfattas av en sådan momssats.

12. Europaparlamentet betonar att reducerade momssatser inte är ett effektivt verktyg för att 
nå de sociala målen eller miljömålen när det gäller kostnaden för regeringen med 
hänsyn till hur betydande skillnaden mellan momssatser är, minskade skatteintäkter, 
ökade administrativa kostnader, kostnader för kontroller och inspektioner, 
påtryckningar från lobbygrupper, kostnader för efterlevnad, ekonomiska snedvridningar 
och till och med skattebedrägeri samt svårigheten i att nå en målgrupp.

13. Europaparlamentet anser att direkta skattelättnader såsom direkta subventioner och 
skatteavdrag, inriktade på specifika konsumenter och specifika producenter, är mer 
effektiva, flexibla, synliga och lönsamma verktyg för att nå dessa sociala mål och 
miljömål.

14. Europaparlamentet betonar att ett enhetligt momssystem, kombinerat med ett verktyg 
för direkta skattelättnader såsom programmet med skatteavdrag grundat på inkomsterna 
hos hushåll med låga inkomster, tillsammans med en rad sociala reformer, skulle utgöra 
en vinnande strategi. Parlamentet påminner om att Nya Zeeland har ett system med 
enhetlig momssats och tillämpar skatteavdrag för hushåll med låga inkomster och att 
schablonbidrag och informationskampanjer fortfarande är ett alternativ för att främja 
kollektiva nyttigheter.

Slutsats

15. Europaparlamentet påminner om att momsintäkter är en av de mest betydande källorna 
till offentliga intäkter och i genomsnitt utgör omkring 21 % av de totala skatteintäkterna 
i EU, att momsgapet i EU i genomsnitt uppgår till 10 % och att moms även utgör egna 
medel i unionens budget. Parlamentet betonar att all minskning av momsunderlaget 
leder till intäktsförluster för de offentliga finanserna. Parlamentet uppmanar de 
nationella skattemyndigheterna att ta initiativ för att minska momsgapet i syfte att 
hjälpa medlemsstaterna att återhämta sig från den nuvarande socioekonomiska krisen.

16. Europaparlamentet framhåller slutsatserna i DIW ECON:s studie, som visar att 
standardmomssatsen i genomsnitt tillämpades på 71 % av den totala skattebasen i 
medlemsstaterna 2019, att diversifierade momssystem för med sig kostnader för 
företagen, i synnerhet små och medelstora företag genom att öka 
efterlevnadskostnaderna, skapar snedvridningar på den inre marknaden och inom 
handeln och för med sig kostnader för regeringarna i och med intäktsförluster samt att 
reducerade momssatser är ett otillräckligt instrument för att nå fördelnings- och 
miljömålen.

17. Europaparlamentet noterar svårigheterna med att minska momsgapet mellan 
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medlemsstaterna på grund av nödvändigheten i att behålla ett visst antal undantag från 
moms som beviljats vissa varor och tjänster och medlemsstaternas vilja att behålla 
reducerade momssatser på minst 5 %. Parlamentet erkänner att medlemsstaterna har 
behov av att behålla flexibilitet för att fastställa den momssats som ska tillämpas, med 
tanke på den betydelse som det verktyget har som budgetinstrument.

18. Europaparlamentet efterlyser införandet av ett förenklat momssystem, till förmån för 
konkurrensen, som begränsar undantagen och icke-standardiserade momssatser.

19. Europaparlamentet betonar att momsgapet i hög grad beror på hur effektiva 
bestämmelserna för tillämpning och kontroll av momsreglerna är, i synnerhet när det 
gäller skattebedrägeri, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering.

20. Europaparlamentet påminner om att effektiviteten när det gäller reducerade momssatser 
som politiskt verktyg alltid bör utvärderas i det specifika sammanhanget med andra 
befintliga politiska verktyg, att reducerade momssatser ofta kompletterar befintliga 
social- och miljöpolitiska verktyg och att direkta skattelättnader är instrument som gör 
det möjligt att bättre rikta in sig på hushåll med låga inkomster och att de generellt sett 
är mindre kostsamma.

21. Europaparlamentet insisterar på att det är nödvändigt att övergå till ett slutgiltigt 
momssystem som grundas på principen om beskattning i destinationslandet. 
Parlamentet uppmanar rådet att anta förslaget till direktiv av den 25 maj 2018.

°

° °

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.


