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Afgiftssvig i forbindelse med import og andre grænseoverskridende 

transaktioner * 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. april 2009 om forslag til 

Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem 

for så vidt angår afgiftssvig i forbindelse med import og andre grænseoverskridende 

transaktioner (KOM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS)) 

 

(Høringsprocedure) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0805), 

 

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

Parlamentet (C6-0039/2009), 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 51, 

 

- der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0189/2009), 

 

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 fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 

væsentlig grad; 

 

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



 

Ændring  1 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(5) Momsen skal betales af den person, 

som er afgiftspligtig over for 

skattemyndighederne. For at sikre 

betalingen af momsen kan 

medlemsstaterne imidlertid fastsætte, at en 

anden person under visse omstændigheder 

hæfter solidarisk for betalingen af momsen. 

(5) Momsen skal betales af den person, 

som er afgiftspligtig over for 

skattemyndighederne. For at sikre 

betalingen af momsen kan 

medlemsstaterne imidlertid fastsætte, at en 

anden person under visse omstændigheder 

hæfter solidarisk for betalingen af momsen. 

I den forbindelse bør medlemsstaterne 

sikre, at eventuelle foranstaltninger til 

bekæmpelse af svig står i et rimeligt 

forhold til formålet og er målrettet mod 

personer, der har begået svig. 

 

Ændring  2 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændring 

(6) For at sikre, at en leverandør af varer, 

som bidrager til et momstab, når 

momsfritagne varer erhverves af en anden 

person, også kan komme til at hæfte 

solidarisk for betalingen af den moms, som 

skyldes for erhvervelse inden for 

Fællesskabet af disse varer i en 

medlemsstat, hvor den pågældende 

leverandør ikke er etableret (ikke-etableret 

leverandør), er det hensigtsmæssigt at 

indføre mulighed herfor. 

(6) For at sikre, at en leverandør af varer, 

som bidrager til et momstab, når 

momsfritagne varer erhverves af en anden 

person, også kan komme til at hæfte 

solidarisk for betalingen af den moms, som 

skyldes for erhvervelse inden for 

Fællesskabet af disse varer i en 

medlemsstat, hvor den pågældende 

leverandør ikke er etableret (ikke-etableret 

leverandør), er det hensigtsmæssigt at 

indføre mulighed herfor. Inden den ...* bør 

Kommissionen foretage en evaluering af 

virkningen af den solidariske hæftelse og 

om nødvendigt forelægge et forslag til 

ændring heraf. 

 ___________________ 

* Fem år efter datoen for dette direktivs 

ikrafttræden. 

 



Ændring  3 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt 

Artikel 1 – nr. 2 

Direktiv 2006/112/EF 

Artikel 205 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændring 

2. I det i artikel 200 omhandlede tilfælde 

hæfter den person, som har leveret varerne 

i overensstemmelse med betingelserne i 

artikel 138, solidarisk for betalingen af 

momsen på erhvervelse inden for 

Fællesskabet af disse varer, når han ikke 

har opfyldt den i artikel 262 og 263 

fastsatte forpligtelse til at indgive en 

oversigt med oplysninger om leveringen, 

eller når den indgivne oversigt ikke 

indeholder de oplysninger om leveringen, 

som er krævet i henhold til artikel 264. 

2. I det i artikel 200 omhandlede tilfælde 

hæfter den person, som har leveret varerne 

i overensstemmelse med artikel 138, 

solidarisk for betalingen af momsen på 

erhvervelse inden for Fællesskabet af disse 

varer, når vedkommende ikke kar opfyldt 

den i artikel 262 og 263 fastsatte 

forpligtelse til at indgive en oversigt med 

oplysninger om leveringen, eller når den 

indgivne oversigt ikke indeholder de 

oplysninger om leveringen, som er krævet i 

henhold til artikel 264 

 Inden leverandøren af varerne i 

overensstemmelse med betingelserne i 

artikel 138 hæfter solidarisk, underretter 

de myndigheder, som vedkommende skal 

indsende oversigten til i henhold til artikel 

262, personen om den manglende 

overholdelse og giver vedkommende 

mulighed for at begrunde undladelsen 

inden for en periode, der ikke er kortere 

end to måneder. 

Første afsnit finder dog ikke anvendelse i 

følgende tilfælde:  

Første afsnit finder ikke anvendelse, når: 

a) når kunden for den periode, i hvilken 

afgiften er forfaldet for den pågældende 

transaktion, har indgivet en momsangivelse 

som anført i artikel 250, der indeholder alle 

oplysninger om transaktionen 

a) kunden for den periode, i hvilken 

afgiften er forfaldet for den pågældende 

transaktion, har indgivet en momsangivelse 

som anført i artikel 250, der indeholder alle 

oplysninger om transaktionen 

b) når den person, som leverer varerne i 

overensstemmelse med de i artikel 138 

fastlagte betingelser, til de kompetente 

myndigheders tilfredshed behørigt kan 

begrunde den i første afsnit omhandlede 

undladelse. 

b) den person, som leverer varerne i 

overensstemmelse med artikel 138, over 

for de kompetente myndigheder, som 

oversigten skal indsendes til i 

overensstemmelse med artikel 262, 
behørigt kan begrunde den i første afsnit 

omhandlede undladelse, eller 



 c) der er gået mere end to år mellem 

leveringen af varerne og den dato, hvor 

leverandøren af varerne i henhold til 

artikel 138, modtager den i andet afsnit 

omhandlede meddelelse. 

 

Ændring  4 

Forslag til direktiv – ændringsretsakt 

Artikel 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændring 

  Artikel 1a 

 Kommissionens evaluering 

 Inden den ...* udarbejder Kommissionen 

en rapport med en evaluering af 

virkningen af solidarisk hæftelse som 

omhandlet i artikel 205 i direktiv 

2006/112/EF, herunder virkningen på 

administrative omkostninger for 

leverandørerne og skatteindtægter for 

medlemsstaterne. Om nødvendigt og 

forudsat at Kommissionen kan påvise, at 

momsinformationsudvekslingssystemets 

(VIES) database og udvekslingen af 

oplysninger medlemsstaterne imellem 

fungerer tilfredsstillende, forelægger 

Kommissionen et forslag til ændring af 

artikel 205 i direktiv 2006/112/EF. 

 ___________________ 

* Fem år efter datoen for dette direktivs 

ikrafttræden. 

 


