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Omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som 

är känsliga för bedrägeri * 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 februari 2010 om förslaget till 

rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG beträffande frivillig och tillfällig 

tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor 

och tjänster som är känsliga för bedrägeri (KOM(2009)0511 – C7-0210/2009 – 

2009/0139(CNS)) 

(Särskilt lagstiftningsförfarande - samråd) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0511), 

– med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 

parlamentet (C7-0210/2009), 

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 

”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 

beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665), 

– med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 

(A7-0008/2010). 

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 

härmed i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 

den text som parlamentet har godkänt. 

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 

ändra kommissionens förslag. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

kommissionen och de nationella parlamenten. 

Ändring  1 

Förslag till direktiv – ändringsakt 

Skäl 3 

 



 

Kommissionens förslag Ändring 

(3) Den på förhand fastställda 

förteckningen som medlemsstaterna kan 

välja ur bör begränsas till leveranser av 

varor och tjänster som enligt aktuella 

erfarenheter är särskilt känsliga för 

bedrägeri. För att se till att införandet av ett 

sådant förfarande kan utvärderas effektivt 

och att effekterna övervakas noggrant bör 

medlemsstaternas urval vara begränsat. 

(4) Den på förhand fastställda 

förteckningen som medlemsstaterna kan 

välja ur bör begränsas till leveranser av 

varor och tjänster som enligt aktuella 

erfarenheter är särskilt känsliga för 

bedrägeri. För att se till att införandet av ett 

sådant förfarande kan utvärderas effektivt 

och att effekterna övervakas noggrant bör 

medlemsstaternas urval vara begränsat till 

varor och tjänster som finns i den på 

förhand fastställda förteckningen. 

 

Ändring  2 

Förslag till direktiv – ändringsakt 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (4a) När medlemsstaterna väljer vilka 

varor och tjänster som ska omfattas av 

detta förfarande bör de välja handeln med 

utsläppsrätter och högst två av de 

kategorier som anges i del A i 

bilaga VI A. 

 

Ändring  3 

Förslag till direktiv – ändringsakt 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(6) För att förfarandets effekter på 

bedrägerier ska bedömas på ett öppet sätt 

bör medlemsstaternas 

utvärderingsrapporter bygga på kriterier 

som medlemsstaterna har fastställt på 

förhand. Vid alla sådana utvärderingar bör 

en entydig bedömning göras av 

bedrägeriernas omfattning före och efter 

tillämpningen av förfarandet samt av 

eventuella förändringar i utvecklingen av 

bedrägerierna, bl.a. i fråga om leveranser 

av andra varor och tjänster, leveranser i 

detaljhandelsledet och leveranser i andra 

(7) För att förfarandets effekter på 

bedrägerier ska bedömas på ett öppet sätt 

bör medlemsstaternas 

utvärderingsrapporter bygga på kriterier 

som fastställts på förhand. För att 

tillämpningen ska bli enhetlig bör 

kommissionen ges befogenheter att anta 

åtgärder som syftar till att på basis av 

medlemsstaternas synpunkter och med 

beaktande av mervärdesskattekommitténs 

råd specificera de utvärderingskriterier 

som medlemsstaterna kommer att utnyttja 

för att utvärdera effekterna på 



medlemsstater. bedrägerier av tillämpningen av 

förfarandet för omvänd 

betalningsskyldighet. Kommissionen bör 

fastställa sådana kriterier senast den 

30 juni 2010. Vid alla sådana utvärderingar 

bör en entydig bedömning göras av 

bedrägeriernas omfattning före och efter 

tillämpningen av förfarandet samt av 

eventuella förändringar i utvecklingen av 

bedrägerierna, bl.a. i fråga om leveranser 

av andra varor och tjänster, leveranser i 

detaljhandelsledet och leveranser i andra 

medlemsstater. 

 

Ändring  4 

Förslag till direktiv – ändringsakt 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(7) Rapporten bör också innehålla en 

utvärdering av vilka kostnader som uppstår 

för beskattningsbara personer när de ska 

följa bestämmelserna och vilka kostnader 

som uppstår för medlemsstaterna vid 

genomförandet, inklusive kostnaderna för 

kontroller och revision. 

(8) Rapporten bör också innehålla en 

utvärdering av vilka kostnader som uppstår 

för beskattningsbara personer när de ska 

följa bestämmelserna och vilka kostnader 

som uppstår för medlemsstaterna vid 

genomförandet, inklusive kostnaderna för 

kontroller och revision samt av 

förändringar i mervärdeskatteintäkter till 

följd av det förfarande som utvalts och 

tillämpats av de olika medlemsstaterna för 

varor och tjänster i bilaga VI A. 

 

Ändring  5 

Förslag till direktiv – ändringsakt 

Skäl 8a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (8a) Senast den 1 juli 2014 bör 

kommissionen, på grundval av 

medlemsstaternas utvärderingsrapporter, 

lägga fram en rapport för 

Europaparlamentet och rådet tillsammans 

med lämpliga förslag, med en utvärdering 

av den samlade verkan och effektiviteten 

av åtgärden om tillämpning av 



 

förfarandet samt åtgärdens 

kostnadseffektivitet för att på nytt pröva 

huruvida en utvidgning eller breddning av 

dess tillämpningsområde är lämplig. 

 

Ändring   6 

Förslag till direktiv – ändringsakt 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 2006/112/EG 

Artikel 199a – punkt 1 –stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Medlemsstaterna får, till och med den 

31 december 2014 och under minst två år, 

införa och tillämpa ett förfarande där 

mervärdesskatten på leveranser av de 

kategorier av varor och tjänster som 

förtecknas i bilaga VI A ska betalas av 

mottagaren av dessa varor och tjänster. 

1. Medlemsstaterna får, till och med den 

31 december 2014 och under minst två år, 

införa och tillämpa ett förfarande där 

mervärdesskatten på leveranser av de 

kategorier av varor och tjänster som 

förtecknas i bilaga VI A ska betalas av den 

beskattningsbara mottagaren av dessa 

varor och tjänster. 

 

Ändring  7 

Förslag till direktiv – ändringsakt 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 2006/112/EG 

Artikel 199a – punkt 1 –stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

När medlemsstaterna väljer vilka varor och 

tjänster som ska omfattas av detta 

förfarande måste de begränsa sig till tre av 

de kategorier som anges i bilaga VI A och 

två av dessa kategorier måste utgöras av 

varor. 

När medlemsstaterna väljer vilka varor och 

tjänster som ska omfattas av detta 

förfarande måste de välja handel med 

utsläppsrätter och högst två av de 
kategorier av varor som anges i del A i 

bilaga VI A. 

 

Ändring  8 

Förslag till direktiv – ändringsakt 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 2006/112/EG 

Artikel 199a – punkt 2 – led b 

 



Kommissionens förslag Ändring 

b) införa lämpliga och effektiva 

rapporteringskrav för varje beskattningsbar 

person som levererar varor eller tjänster 

vilka omfattas av förfarandet, för att göra 

det möjligt att för varje transaktion 

identifiera denna beskattningsbara person 

och den beskattningsbara person som tar 

emot leveransen, typen av varor eller 

tjänster som levereras samt 

beskattningsperioden för och värdet på 

leveransen. 

b) införa lämpliga och effektiva 

rapporteringskrav för varje beskattningsbar 

person som levererar varor eller tjänster 

vilka omfattas av förfarandet, för att göra 

det möjligt att regelbundet, för varje 

transaktion, eller för samtliga 

transaktioner tillsammans, identifiera 

denna beskattningsbara person och den 

beskattningsbara person som tar emot 

leveransen, typen av varor eller tjänster 

som levereras samt beskattningsperioden 

för och värdet på leveransen. 

 

Ändring  9 

Förslag till direktiv – ändringsakt 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 2006/112/EG 

Artikel 199a – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändring 

c) ålägga varje beskattningsbar person som 

tar emot varor eller tjänster vilka omfattas 

av förfarandet transaktionsbaserade eller 

övergripande rapporteringskrav för att 

dennes uppgifter ska kunna 

dubbelkontrolleras mot leverantörens 

uppgifter, 

c) ålägga varje beskattningsbar person som 

tar emot varor eller tjänster vilka omfattas 

av förfarandet regelbundna, 

transaktionsbaserade eller övergripande 

rapporteringskrav för att dennes uppgifter 

ska kunna dubbelkontrolleras mot 

leverantörens uppgifter, 

 

Ändring  10 

Förslag till direktiv – ändringsakt 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 2006/112/EG 

Artikel 199a – punkt 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändring 

d) införa lämpliga och effektiva 

kontrollåtgärder för att övervaka och hejda 

aktuella former av bedrägeri och förhindra 

bedrägerier i samband med andra varor 

eller tjänster, i detaljhandelsledet eller i 

andra medlemsstater. 

d) införa lämpliga och effektiva 

kontrollåtgärder utöver redan befintliga 

oannonserade inspektioner för att 

övervaka och hejda aktuella former av 

bedrägeri och förhindra bedrägerier i 

samband med andra varor eller tjänster, i 

detaljhandelsledet eller i andra 



 

medlemsstater. 

 

Ändring  11 

Förslag till direktiv – ändringsakt 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 2006/112/EG 

Artikel 199a – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 2a. En medlemsstat som väljer att införa 

förfarandet i punkt 1 får ålägga varje 

beskattningsbar person som tar emot 

varor eller tjänster vilka omfattas av 

förfarandet särskilda databaserade 

rapporteringskrav, i syfte att klarlägga 

huruvida dessa varor eller tjänster 

används i den normala 

affärsverksamheten eller för andra syften. 

 

Ändring  12 

Förslag till direktiv – ändringsakt 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 2006/112/EG 

Artikel 199a – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 3a. Kommissionen ska på basis av 

medlemsstaternas synpunkter och efter 

samråd med mervärdesskattekommittén 

fastställa de utvärderingskriterier som 

avses i punkt 3 b. 

 

Ändring  13 

Förslag till direktiv – ändringsakt 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 2006/112/EG 

Artikel 199a – punkt 4 – led fa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 fa) möjliga förändringar i 

mervärdesskatteintäkter till följd av det 



förfarande som utvalts och tillämpats av 

de olika medlemsstaterna för varor och 

tjänster i bilaga VI A. 

 

Ändring  14 

Förslag till direktiv – ändringsakt 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 2006/112/EG 

Artikel 199a – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 4a. Senast den 1 juli 2014 ska 

kommissionen, på grundval av de 

rapporter från medlemsstaterna som avses 

i punkt 4, lägga fram en rapport för 

Europaparlamentet och rådet tillsammans 

med lämpliga förslag, med en utvärdering 

av den samlade verkan och effektiviteten 

av åtgärden om tillämpning av 

förfarandet samt åtgärdens 

kostnadseffektivitet för att på nytt pröva 

huruvida en utvidgning eller breddning av 

dess tillämpningsområde är lämplig. 

 

 

 


