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P6_TA(2005)0459 

Tilbagebetaling af moms * 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om 

detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 77/388/EØF til 

afgiftspligtige personer, der ikke er etableret på landets område, men i en anden 

medlemsstat (KOM(2004)0728 - C6-0251/2005 - 2005/0807(CNS)) 

 

(Høringsprocedure) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2004)0728)1, 

 

- der henviser til EF-traktatens artikel 93, der danner grundlag for Rådets høring af 

Parlamentet (C6-0251/2005), 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 51, 

 

- der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0324/2005), 

 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

 

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-

traktatens artikel 250, stk. 2; 

 

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

 

4. anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens 

forslag i væsentlig grad; 

 

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 

                                                 
1  Endnu ikke offentliggjort i EUT. 



 

2\ 22/11/2005 Ordfører: Zsolt László Becsey - A6-0324/2005 

 

Kommissionens forslag 
 

Ændringer 

 

 

Ændring 1 

Artikel 7, stk. 1 

 

1. Den medlemsstat, hvor merværdiafgiften 

er pålagt, meddeler inden for tre måneder 

efter den dato, på hvilken anmodningen er 

indgivet, ansøgeren sin beslutning om 

anmodningen om tilbagebetaling. 

1. Den medlemsstat, hvor merværdiafgiften 

er pålagt, meddeler inden for tre måneder 

efter den dato, på hvilken anmodningen er 

indgivet, ansøgeren sin beslutning om 

anmodningen om tilbagebetaling. 

Etableringsmedlemsstaten meddeler 

tilbagebetalingsmedlemsstaten, når den 

afgiftspligtige person indgiver sin 

anmodning om tilbagebetaling af 

merværdiafgiften til den kompetente 

skattemyndighed. 

 

 

Ændring 2 

Artikel 7, stk. 1, afsnit 1 a (nyt) 

 

 Perioden på tre måneder begynder fra den 

dato, på hvilken skattemyndigheden i 

tilbagebetalingsmedlemsstaten modtager 

de elektroniske 

tilbagebetalingsoplysninger vedrørende 

den pågældende afgiftspligtige person, 

som automatisk orienteres om dette, fra 

skattemyndigheden i 

etableringsmedlemsstaten. 

 

 

Ændring 3 

Artikel 7, stk. 3, afsnit 2 a (nyt) 

 

 Fristen for overførslen af 

tilbagebetalingen er en uge efter udløbet 

af perioden for beslutningstagning på tre 

måneder. 

 

 

Ændring 4 

Artikel 7, stk. 4, afsnit 1 

 

4, I særlige tilfælde kan en medlemsstat, 4. Hvis en tilbagebetalingsmedlemsstats 
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hvor der er pålagt merværdiafgift, inden 

for tre måneder efter den dato, på hvilken 

anmodningen er indgivet, anmode om 

yderligere oplysninger. Når denne periode 

er udløbet, kan der ikke anmodes om 

yderligere oplysninger. 

skattemyndighed anmoder om yderligere 

undersøgelser, kan perioden for 

fastlæggelse af, hvorvidt en afgiftspligtig 

person er berettiget til tilbagebetaling, 

forlænges. Perioden fra den dato, på 

hvilken anmodningen om tilbagebetaling 

er indgivet, og datoen for overførsel af 

tilbagebetalingen må dog ikke overstige 

fire måneder. 

 


