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Europa-Parlamentet, 

– der henviser til den handelsplan om moms, som Kommissionen forelagde den 7. april 

2016 (COM(2016)0148), 

– der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 24/2015 af 3. marts 

2016 med titlen "Bekæmpelse af momssvig inden for Fællesskabet: Der er behov for 

mere handling", 

– der henviser til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles 

merværdiafgiftssystem, 

– der henviser til sin beslutning af 13. oktober 2011 om momssystemets fremtid1, 

– der henviser til forslag til direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den 

Europæiske Unions finansielle interesser (COM(2012)0363), 

– der henviser til forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk 

anklagemyndighed (COM(2013)0534), 

– der henviser til sin beslutning af 12. marts 2014 om forslag til Rådets forordning om 

oprettelse af en europæisk anklagemyndighed2, 

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den 

Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) 

(COM(2013)0535), 

– der henviser til sin beslutning af 29. april 2015 om forslag til Rådets forordning om 

oprettelse af en europæisk anklagemyndighed3, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 
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– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra 

Budgetkontroludvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender (A8-0307/2016), 

A. der henviser til, at det indre marked, der blev oprettet den 1. januar 1993, har afskaffet 

grænsekontrollen for handel inden for fællesskabet, og til, at Den Europæiske Unions 

merværdiafgiftssystem, der har eksisteret siden 1993, ifølge artikel 402 til 404 i det 

gældende momsdirektiv kun har foreløbig karakter og er en overgangsordning; 

B. der henviser til, at Rådet i henhold til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF) med enstemmighed vedtager passende direktiver om 

fuldendelsen af det fælles merværdiafgiftssystem og især om gradvis indskrænkning 

hhv. ophævelse af ordninger, der afviger fra dette system;  

C. der henviser til, at Kommissionen er forpligtet til hvert fjerde år at aflægge Europa-

Parlamentet og Rådet beretning om funktionen af det nuværende merværdiafgiftssystem 

og især overgangsordningens funktion; 

D. der henviser til, at momsen, der i 2014 gav en indtægt på næsten en billion EUR, er en 

væsentlig og voksende indtægtskilde for medlemsstaterne og indgår i EU's egne 

indtægter, idet EU's samlede indtægt fra momsen beløber sig til 17 667 mio. EUR og 

tegner sig for 12,27 % af EU's samlede indtægter i 20141; 

E. der henviser til, at det nuværende momssystem, navnlig som det anvendes af store 

selskaber for grænseoverskridende transaktioner, er sårbart for bedrageri, 

skatteundragelsesstrategier og manglende momsindtægter som følge af insolvens eller 

fejlberegning; der henviser til, at den anslåede "momskløft" årligt beløber sig til 

omkring 170 milliarder EUR, og at vi vil komme til at råde over bedre digitale 

teknologier, der kan hjælpe med at lukke denne momskløft; 

F. der henviser til, at MTIC-svindel (forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet, 

almindeligvis kaldt karruselsvig) ifølge en undersøgelse fra Kommissionen2 er ansvarlig 

for et tab i momsindtægt på mellem 45 mia. EUR og 53 mia. EUR årligt; 

G. der henviser til, at medlemsstaternes situation er forskellige med hensyn til 

effektiviteten i imødegåelse af momssvindel og momsunddragelse, eftersom momsgabet 

skønnes at variere mellem mindre end 5 % til over 40 %, afhængigt af hvilket land der 

er tale om; 

H. der henviser til, at Europol skønner, at medlemsstaterne hvert år går glip af mellem 40 

og 60 mia. EUR i momsindtægter på grund af organiserede kriminelle grupper, og at 2 

% af disse grupper står bag 80 % af MTIC-svig; 

I. der henviser til, at målingerne af de tab af momsindtægter, der opstår som følge af 

grænseoverskridende momssvindel, er en meget vanskelig opgave, da kun to 

medlemsstater, Det Forenede Kongerige og Belgien, indsamler og udgiver statistikker 

over disse; 

J. der henviser til, at adskillige medlemsstater under koordination af Eurojust og Europol 
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for nylig har udført tre vellykkede og på hinanden følgende Vertigo-operationer, der 

afslørede et karruselsvindelsystem på i alt 320 mio. EUR; 

K. der henviser til, at det eksisterende momssystem især i den grænseoverskridende 

transport medfører høje bureaukratiske omkostninger, som gennem en reform ville 

kunne nedbringes betragteligt, især for små og mellemstore virksomheder, herunder ved 

hjælp af forenklingsforanstaltninger under anvendelse af digitale 

indberetningsredskaber og fælles databaser; 

L. der henviser til, at der er meget plads til forbedring med hensyn til at nedbringe 

administrative og skattemæssige hindringer, som især påvirker grænseoverskridende 

samarbejdsprojekter; 

M. der henviser til, at momsen er en forbrugsafgift, som bygger på et system med betaling i 

flere led, der giver mulighed for egenkontrol ved personer, der er forpligtede til at 

betale, og at den kun skal afholdes af den endelige forbruger for at sikre neutraliteten 

for virksomhederne; der henviser til, at det er op til medlemsstaterne at tilrettelægge den 

praktiske metode for opkrævning af moms for at sikre, at det er den endelige forbruger, 

der betaler momsen; 

N. der henviser til, at de såkaldte "standstill-undtagelser" 23 år efter indførelsen af 

momsdirektivet ikke længere er tidssvarende, navnlig hvad angår den moderne digitale 

økonomi; 

O. der henviser til, at Kommissionen i de seneste to årtier har indledt mere end 40 

overtrædelsesprocedurer imod over to tredjedele af medlemsstaterne, fordi de har 

overtrådt direktivets bestemmelser;  

P. der henviser til, at der ikke kan opnås flertal for kravet om en definitiv regulering af 

momsen efter oprindelseslandsprincippet, fordi en styrket harmonisering så ville være 

nødvendig for at forhindre massive konkurrenceforvridninger; 

Q. der henviser til, at bekæmpelse af momssvig er en af de største skatterelaterede 

udfordringer, som medlemsstaterne står over for; 

R. der henviser til, at momssvig er en ekstremt skadelig praksis, der afleder betydelige 

beløb fra medlemsstaternes budgetindtægter og derved modarbejder disses indsats for at 

konsolidere de offentlige finanser; 

S. der henviser til, at det grænseoverskridende momssvig koster vores medlemsstater og de 

europæiske skatteydere næsten 50 mia. EUR om året; 

T. der henviser til, at der findes mange former for momssvig, og at disse stadig udvikler 

sig og berører mange økonomiske sektorer og dermed kræver en hurtig tilpasning af 

relevant lovgivning, for at man kan bevæge sig i retning af et holdbart og enkelt 

momssystem, som kan forhindre svig og det potentielle tab af skatteindtægter; 

U. der henviser til, at pilotprojekter med omvendt betalingspligt ikke må forårsage eller 

føre til nogen forsinkelse med hensyn til indførelsen af et endegyldigt momssystem, 

som det er fastlagt i køreplanen i forbindelse med Kommissionens handlingsplan; 

V. der henviser til, at den mest populære metode til momssvig består i "karruselsvig"; der 

henviser til, at denne type svig, som forekommer meget ofte inden for handel med 



elektronik, mobiltelefoni og tekstiler, indebærer, at varerne gelejdes rundt mellem 

forskellige selskaber i forskellige medlemsstater, og at der derved drages fordel af, at 

der ikke opkræves moms på vareleveringer inden for EU; 

W. der henviser til, at der er akut behov for et forstærket og fortsat samarbejde mellem 

medlemsstaterne for at etablere omfattende og integrerede strategier for bekæmpelse af 

svig, navnlig i betragtning af de nuværende budgetmæssige begrænsninger i EU og 

stigningen i e-handel og internethandel, som har svækket den territoriale kontrol med 

momsopkrævningen; 

X. der henviser til, at beskyttelsen af Unionens og medlemsstaternes finansielle interesser 

er et centralt element i Unionens politiske dagsorden, som har til formål at styrke og øge 

borgernes tillid samt sikre, at deres penge bruges korrekt; 

Y. der henviser til, at momssvig medfører indtægtstab for medlemsstaterne og derfor for 

EU, skaber forvredne skattemæssige rammer, der især er til skade for små og 

mellemstore virksomheder, og som bliver brugt af kriminelle organisationer, der 

udnytter de eksisterende lovgivningsmæssige huller mellem medlemsstaterne og deres 

kompetente tilsynsmyndigheder; 

Z. der henviser til, at Revisionsretten i særberetning nr. 24/2015 konkluderede, at 

momssvig hovedsageligt betragtes som en kriminel praksis, der skal bremses; 

AA. der henviser til, at Domstolen i sagen "Taricco m.fl." (sag C105/14) fastslog, at begrebet 

"svig" som defineret i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske 

Fællesskabers finansielle interesser omfatter indtægter hidrørende fra moms; 

1. glæder sig over Kommissionens hensigt om inden 2017 at foreslå et endeligt 

momssystem, som er enkelt, retfærdigt, solidt, effektivt og mindre sårbart over for svig;  

2. understreger, at et enkelt momssystem, der kræver færre undtagelser, er nødvendigt for 

et velfungerende digitalt indre marked; 

3. mener, at den videnskabelige udtalelse, der ligger til grund for Kommissionens forslag 

til handlingsprogrammet, leverer nogle vigtige henstillinger; understreger, at 

Kommissionens liste over forslag med henblik på at opnå et solidt og enkelt 

momssystem, der er sikret mod svig, ikke er udtømmende; 

4. glæder sig over Kommissionens aktuelle meddelelse af 7. april 2016 og hensigten om at 

træffe yderligere forholdsregler imod muligheder for svig samt videreudvikle det 

bestående momssystem; 

5. mener, at en forbedring af det eksisterende system også er vigtig, og kræver 

grundlæggende reformer, hvorigennem problemerne med det nuværende system kan 

elimineres eller i det mindste reduceres markant, herunder navnlig det europæiske 

problem med momsopkrævning; 

6. er af den opfattelse, at Kommissionen i ligeligt omfang og med et åbent blik for 

resultater undersøger alle muligheder og tager dem i betragtning under 

lovgivningsprocessen;  

7. konstaterer, at fælles bestræbelser fra medlemsstaternes side er nødvendige for at nå til 

enighed om et definitivt momssystem; 



8. anerkender, at enstemmighed vil være en nødvendig forudsætning for en aftale om et 

mere velfungerende system for moms, og opfordrer derfor til en klar vision, hvad angår 

forenkling og færre undtagelser kombineret med en pragmatisk tilgang, der tager 

hensyn til den hurtigt voksende digitale økonomis interesser; 

9. konstaterer, at en koordineret skattepolitik for medlemsstaterne er uomgængelig 

nødvendig, og at det er nødvendigt at forbedre hastigheden og hyppigheden af deres 

udveksling af oplysninger vedrørende handel inden for fællesskabet for mere effektivt at 

bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse og lukke den eksisterende momskløft; 

10. tilskynder Kommissionen og regeringsagenturerne til at undersøge og afprøve nye 

teknologier, såsom distributed ledger-teknologi og realtidsovervågning som en del af en 

RegTech-dagsorden med henblik på betragteligt at reducere den eksisterende og 

betydelige "momskløft" i Unionen; 

11. understreger, at det er de enkelte medlemsstaters skatteforvaltningers opgave at sikre, at 

momsen betales på en så enkel og SMV-venlig måde som muligt, hvilket kan fremmes 

gennem et øget samarbejde mellem de nationale myndigheder; 

12. er af den opfattelse, at samarbejdet og informationsudvekslingen mellem de enkelte 

medlemsstaters skatteforvaltninger tidligere har været utilstrækkeligt, og at også 

Eurofiscs aktiviteter hidtil ikke har ført til tilfredsstillende resultater; er af den 

opfattelse, at de oplysninger, der udveksles via Eurofisc, bør være bedre målrettet mod 

svig; ser frem til Kommissionens kommende forslag til forbedring af Eurofisc's 

funktionsmåde; 

13. bemærker, at systemet for udveksling af momsoplysninger (VIES) har vist sig at være et 

nyttigt redskab i bekæmpelsen af svig ved at gøre det muligt for skattemyndighederne at 

afstemme data om de erhvervsdrivende i de forskellige lande, men at der fortsat er 

mangler i forbindelse med gennemførelsen heraf, navnlig med hensyn til rettidigheden 

af de leverede oplysninger, hurtige svar på spørgsmål og hurtig reaktionsevne i forhold 

til de fejl, der er signaleret; anbefaler derfor, at medlemsstaterne grundigt overvejer at 

afhjælpe disse mangler; 

14. bemærker, at de data, som de nationale myndigheder indberetter til Eurofisc, ikke 

filtreres på en måde, der udelukkende overfører oplysninger om mistænkelige sager og 

dermed hindrer, at gruppen fungerer optimalt; støtter initiativet fra flere medlemsstater, 

som taler for, at der bør oprettes nationale redskaber til risikoanalyse, som ville 

muliggøre filtrering af data uden at løbe risiko for at udelukke mistænkelige sager i 

nogen medlemsstat og give Eurofisc mulighed for at reagere hurtigt på 

grænseoverskridende momssvig; 

15. understreger, at det påhviler skattemyndighederne i de enkelte medlemsstater at sikre, at 

der betales moms på en korrekt og enkel måde; 

16. minder om, at medlemsstaterne i høj grad er afhængige af oplysninger fra andre 

medlemsstater om samhandel inden for EU for at kunne opkræve moms på deres 

område; kræver, at de kompetente myndigheder automatisk især udveksler og 

sammenligner moms- og toldoplysninger indbyrdes og udnytter pålidelige og 

brugervenlige tekniske muligheder såsom elektroniske standardformularer for at 

registrere levering af varer og tjenesteydelser på tværs af grænserne til den endelige 

forbruger; mener i denne henseende, at anvendelsen af et momslokaliseringsnummer, 



der gør at en kunde ikke kan fratrække indgående afgift, hvis momsen er angivet på 

faktura uden et gyldigt momslokaliseringsnummer, kan være et nyttigt redskab; 

17. mener, at manglen på sammenlignelige data og på tilstrækkelige relevante indikatorer til 

måling af medlemsstaternes resultater påvirker EU-systemets effektivitet med hensyn til 

bekæmpelse af momssvig inden for EU, og opfordrer derfor skattemyndighederne til i 

samarbejde med Kommissionen at etablere et fælles system til estimering af omfanget 

af svig inden for EU og derefter fastsætte mål om at nedbringe det, da dette vil gøre det 

muligt at evaluere medlemsstaternes resultater med hensyn til at tackle dette problem; 

18. opfordrer medlemsstaterne til også at lette udvekslingen af oplysninger med de retlige 

og retshåndhævende myndigheder som f.eks. Europol og OLAF som anbefalet af 

Revisionsretten; 

19. konstaterer, at toldprocedure 42, som fastsætter momsfritagelser for varer, der indføres i 

en medlemsstat, når de efterfølgende vil blive sendt til en anden medlemsstat, har vist 

sig at være sårbare over for svigagtig misbrug; bemærker, at effektiv krydskontrol af 

data, der er registreret af skattemyndighederne, med data, som toldmyndighederne er i 

besiddelse af, er afgørende for at opdage og eliminere denne form for svig; opfordrer 

derfor medlemsstaterne og Kommissionen til at skride til handling for at lette strømmen 

af oplysninger mellem skatte- og toldmyndigheder vedrørende indførsler under 

toldprocedure 42 som anbefalet af Revisionsretten; 

20. støtter målet med handlingsplanen, nemlig at indføre et fælles europæisk momsområde, 

som skal understøtte et uddybet og mere retfærdigt indre marked og bidrage til at 

fremme retfærdig beskatning, bæredygtigt forbrug, beskæftigelse, vækst, investeringer 

og konkurrenceevne, samtidig med at mulighederne for momssvig begrænses; 

21. opfordrer i denne forbindelse til, at tjenesteydelser fuldt ud bliver integreret i den nye 

ordning snarest muligt, og opfordrer især til, at finansielle tjenesteydelser bliver 

momspligtige; 

22. er enig med Kommissionen i, at det definitive momssystem skal bygge på princippet om 

beskatning af varer og tjenesteydelser i bestemmelseslandet, da det ikke var muligt at 

håndhæve oprindelseslandsprincippet; 

23. går ind for, at bestemmelseslandsprincippet anvendes som en generel regel i tilfælde af 

fjernsalg til fysiske personer, og for at indføre harmoniserede foranstaltninger for små 

virksomheder; 

24. kræver, at de teknologiske fremskridt i den digitale verden ved indførelsen af et 

definitivt momssystem indføjes i de nuværende beskatningsmodeller, og at 

momssystemet dermed bringes på højde med det 21. århundrede; 

25. konstaterer, at den nuværende situation med mange forskellige momssatser, der 

anvendes samtidigt, medfører stor usikkerhed hos virksomheder, der handler på tværs af 

grænserne, især inden for tjenesteydelsessektoren og for SMV’er; bemærker, at 

usikkerheden også skyldes spørgsmålet om, hvem der er ansvarlig for opkrævning af 

moms, bevis for levering inden for Fællesskabet, risiko for at være involveret i svig, 

likviditetsspørgsmål og de forskellige momssatser for forskellige produktkategorier 

inden for samme land; opfordrer derfor Kommissionen til inden midten af 2017 at 

undersøge konsekvenserne af svig i forbindelse med forsvundne forhandlere; opfordrer 



medlemsstaterne til at enes om øget konvergens i momssatserne; 

26. opfordrer Kommissionen til at vurdere konsekvenserne af ikke at harmonisere 

afgiftssatserne på EU-plan, navnlig for grænseoverskridende aktiviteter og at vurdere 

mulighederne for at fjerne disse hindringer; 

27. støtter den mulighed, som Kommissionen foreslår, med en regelmæssig revision af 

listen over varer og tjenesteydelser, der kan belægges med nedsatte satser, som skal 

godkendes af Rådet; opfordrer til, at denne liste tager hensyn til politiske prioriteter, 

såsom sociale, kønsrelaterede, sundhedsmæssige, ernæringsmæssige og kulturelle 

aspekter; 

28. mener, at den fuldstændige afskaffelse af minimumsafgiftssatser, som Kommissionen 

foreslår som alternativ, fører til betragtelige konkurrenceforvridninger og problemer på 

det indre marked; mener, at der bør tages hensyn til behovet for større harmonisering, 

som er nødvendig for et velfungerende indre marked; 

29. kræver en undersøgelse af, hvorvidt der med henblik på at finde et alternativ til det 

nuværende system af nedsatte momssatser kan udarbejdes en fælles europæisk liste med 

varer og tjenesteydelser med nedsat moms, hvilket væsentligt vil kunne forbedre 

effektiviteten af momssystemet, idet dette ville muliggøre et mere struktureret system 

end det, der findes på nuværende tidspunkt; 

30. mener, at færre undtagelser er vigtigt med henblik på at bekæmpe momssvig, og at den 

bedste og mest effektive måde at håndtere svig er en enkel momsordning med så lav en 

momssats som muligt;  

31. mener, at det nuværende komplicerede system kunne forenkles væsentligt, hvis de varer 

og tjenesteydelser, der kan belægges med nedsatte momssatser, blev indskrænket, og 

nogle varer og tjenesteydelser, som kan belægges med nedsatte momssatser, blev 

fastlagt af medlemsstaterne i fællesskab på EU-plan, samtidig med at medlemsstaterne 

fik mulighed for at træffe afgørelse om momssatser, så længe de er i overensstemmelse 

med minimumssatserne i momsdirektivet, og forudsat at dette ikke skaber risiko for 

illoyal konkurrence; 

32. kræver, at produkter efter bestemmelseslandsprincippet er underlagt samme beskatning, 

uanset i hvilken form eller på hvilken platform de erhverves, og om de leveres digitalt 

eller fysisk; 

33. bemærker, at et af de største problemer for SMV'er i dag er, at medlemsstaterne har 

forskellige fortolkninger med hensyn til, hvad der kan betegnes som et produkt eller en 

tjenesteydelse; opfordrer derfor Kommissionen til at være klarere og mere tydelig i sine 

definitioner; 

34. opfordrer medlemsstaterne til at ligestille private og offentlige virksomheder på 

områder, hvor de konkurrerer med hinanden, med hensyn til moms; 

35. påpeger, at momssystemet med betaling i flere led blev valgt som reference for 

indirekte beskatning i OECD's BEPS-projekt (aktion 1), fordi det sikrer, at 

skatteopkrævningen er effektiv og i sagens natur giver mulighed for selvkontrol blandt 

aktører; 

36. bemærker, at artikel 199 og 199a i momsdirektivet giver mulighed for midlertidigt at 



anvende en målrettet ordning for omvendt betalingspligt i forbindelse med 

grænseoverskridende transaktioner og for bestemte indenlandske højrisikosektorer i 

medlemsstaterne; 

37. opfordrer Kommissionen til nøje at undersøge konsekvenserne af mekanismen med 

omvendt betalingspligt og undersøge, om denne procedure vil forenkle situationen for 

SMV'er og mindske momssvig; 

38. opfordrer Kommissionen til at evaluere virkningerne af proceduren med omvendt 

betalingspligt og ikke kun for enkelte sektorer, der er særlig udsatte for svig, hvad angår 

fordele, efterlevelsesomkostninger, svig, effektivitet og gennemførelses problemer samt 

langsigtede fordele og ulemper, gennem pilotprojekter, som nogle medlemsstater har 

anmodet om, og som er blevet bekræftet af Kommissionen i mellemtiden, selvom dette 

endnu ikke er medtaget i dens handlingsplan; understreger, at sådanne pilotprojekter 

dog ikke på nogen måde må forårsage eller føre til forsinkelse i udformningen og 

gennemførelsen af det permanente momssystem, som det er fastlagt i køreplanen i 

forbindelse med Kommissionens handlingsplan; 

39. mener, at de nationale skatteforvaltninger ved den generelle gennemførelse af 

bestemmelseslandsprincippet skal påtage sig mere ansvar for overholdelsen af 

skattepligten og nedbringelsen af mulighederne for at omgå den; er enig med 

Kommissionen i, at der stadig er rige muligheder for at forbedre bekæmpelsen af 

momssvig via konventionelle administrative foranstaltninger og ved at forbedre 

medlemsstaternes personalekapacitet og kvalifikationer på området for 

skatteopkrævning og kontrol; understreger nødvendigheden af at styrke momskontrollen 

og sanktionerne over for de største svindlere; opfordrer Kommissionen til at yde 

passende finansiel og teknisk støtte på dette område; 

40. mener, at Kommissionen nøje bør overvåge de nationale skattemyndigheders indsats og 

forbedre koordinationen mellem dem; 

41. glæder sig over Kommissionens meddelelse om, at den vil udvide mini-one-stop-

shoppen til en reel one-stop-shop; bemærker, at det er meget vigtigt, at den er 

brugervenlig og lige effektiv i alle 28 medlemsstater; bemærker, at etableringen af en 

one-stop-shop vil lette de administrative byrder, der forhindrer virksomheder i at være 

aktive på tværs af grænserne, og mindske omkostningerne for SMV'er 

(COM(2016)0148); 

42. konstaterer, at det er nødvendigt med en enkelt one stop-mekanisme kontaktpunkt for at 

gennemføre bestemmelseslandsprincippet og gøre det mindre sårbart over for svig 

opfordrer til forbedring af one-stop-shoppen baseret på erfaringerne med mini-one-stop-

shopperne for digitale produkter; bemærker, at selv med en mini-one-stop-shop kan små 

virksomheder og mikrovirksomheder opleve en betydelig administrativ byrde under det 

nye bestemmelseslandsprincip; bifalder derfor det i Kommissionens handlingsplan om 

moms indeholdte forslag om at indføre en fælles EU-omfattende 

forenklingsforanstaltninger (momstærskel); kræver, at det klart fastlægges, hvilken 

medlemsstat der er ansvarlig for momskontrol ved grænseoverskridende transaktioner; 

glæder sig over Kommissionens planer om at afskaffe momsfritagelsen på forsendelser 

af ringe værdi som led i sin handlingsplan for moms; 

43. erkender, at forskellige momsordninger i EU også kan opfattes som en ikke-toldmæssig 

handelshindring i det indre marked, og understreger, at mini-one-stop-shoppen for 



moms (MOSS) er en god metode til at hjælpe med at fjerne denne hindring og navnlig 

støtte SMV'er i deres aktiviteter på tværs af grænserne; anerkender, at der stadig er en 

række mindre problemer vedrørende MOSS; opfordrer Kommissionen til at gøre det 

endnu lettere for virksomhederne at opfylde momsbetalingsforpligtelser i hele EU; 

44. noterer sig Den Europæiske Unions Domstols afgørelse i sag C-97/09 (Ingrid Schmelz 

mod Finanzamt Waldviertel); noterer sig de 28 forskellige tærskelværdier for 

momsfritagelse; noterer sig de efterfølgende finansielle vanskeligheder for SMV'er og 

mikrovirksomheder, som vil være fritaget i henhold til deres nationale systemer; 

opfordrer Kommissionen til at foretage yderligere undersøgelser vedrørende fastsættelse 

af en tærskel for momsfritagelse for mikrovirksomheder; 

45. opfordrer til, at alle forslag undersøges med henblik på at minimere de administrative 

byrder i forbindelse med omsætningsafgifter, navnlig for mikrovirksomheder og små og 

mellemstore virksomheder; opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse også at se 

nærmere på bedste internationale praksis, såsom guldkort-ordningerne gældende i 

Singapore og Australien, idet det anerkendes, at risikoen for svig fra visse leverandører 

er meget lav; 

46. glæder sig over Kommissionens løfte om i 2017 at forelægge en SMV-pakke på 

momsområdet; anbefaler imidlertid, at gennemførelsen af den nye ramme bør være 

gradvis, eftersom den vil udløse yderligere administrationsomkostninger (såsom it-

infrastruktur eller momsprocesser); 

47. bemærker de komplekse indberetningssystemer, der lægger en stor byrde på SMV'er og 

dermed bremser grænseoverskridende handel; opfordrer Kommissionen til i sin SMV-

pakke at medtage et forslag om en samlet momsindberetning og harmoniserede 

indberetningskrav og frister; 

48. understreger behovet for et harmoniseret momssystem for fjernsalg "business to 

business" og fjernsalg "business to consumer"; bemærker, at momstærsklen ikke er 

gennemført med den samme succes i de forskellige medlemsstater på grund af 

manglende koordinering; 

49. understreger, at et nyt forenklet momssystem skal udformes på en måde, så SMV'er 

lettere kan overholde reglerne for grænseoverskridende handel og i hver enkelt 

medlemsstat kan få støtte, ikke kun for så vidt angår tilpasning til reglerne, men også til 

at forvalte momsprocedurerne; 

50. kræver, at der snart indføres en omfattende og offentlig tilgængelig internetportal, 

hvorpå virksomheder og slutforbrugere på ukompliceret og overskuelig vis kan få 

detaljeret information om de gældende momssatser på enkelte produkter og 

tjenesteydelser i medlemsstaterne; understreger, at denne portals sprog og udformning 

bør være letforståelig og brugervenlig; gentager sin overbevisning om, at støtte til 

virksomheder til at få en klar forståelse af momsreglerne i medlemsstaterne yderligere 

vil styrke foranstaltninger til bekæmpelse af momssvig; bemærker også, at certificeret 

skattesoftware ville bidrage til at begrænse risikoen for specifikke former for svig og 

andre uregelmæssigheder, og det kan skabe større retssikkerhed for ærlige 

virksomheder, der foretager indenlandske og grænseoverskridende transaktioner; 

opfordrer endvidere Kommissionen til at udarbejde retningslinjer til de nationale 

skattemyndigheder om klassificeringen af transaktioner i forbindelse med den anvendte 

momssats med henblik på at mindske omkostningerne ved overholdelse af reglerne og 



retstvister; opfordrer medlemsstaterne til at oprette offentlige informationssystemer, 

såsom en webportal for moms, med henblik på at stille pålidelige oplysninger til 

rådighed; 

51. opfordrer Kommissionen til at oprette en liste med opdaterede oplysninger om 

momsreglerne i de enkelte medlemsstater; understreger samtidig, at det er 

medlemsstaternes ansvar at indberette deres regler og takster til Kommissionen; 

52. noterer sig, at for e-handelen indebærer den manglende harmonisering af momstærsklen 

høje transaktionsomkostninger for SMV'er, der er aktive inden for e-handel, når disse 

ved et uheld eller uforsætligt overskrider tærsklen; 

53. opfordrer medlemsstaterne til straks at give Kommissionen oplysninger om deres 

respektive momssatser, særlige krav og undtagelser; opfordrer Kommissionen til at 

indsamle disse data og stille dem til rådighed for virksomheder og forbrugere; 

54. mener, at de reformplaner for moms, som Kommissionen har bebudet i sit 

handlingsprogram, skal undergå en omfattende kvalitetsmæssigt pålidelig 

konsekvensvurdering med deltagelse af videnskaben, medlemsstaternes 

skatteforvaltninger, SMV'er og virksomheder i EU; 

55. understreger, at skattelovgivning udelukkende henhører under medlemsstaternes 

kompetence; understreger, at en gruppe på mindst ni medlemsstater i henhold til artikel 

329, stk. 1, i TEUF kan indgå i et øget samarbejde; opfordrer Kommissionen til at støtte 

forslag om et øget samarbejde med det formål at bekæmpe svindel og reducere 

administrative byrder i forbindelse med moms; 

56. mener, at der bør foretrækkes en løsning i OECD's regi i stedet for enkeltstående 

foranstaltninger, som skal harmoniseres med OECD's henstillinger og OECD's BEPS-

handlingsplan; 

57. glæder sig over Kommissionens meddelelse med titlen "EU-handlingsplan for e-

forvaltning 2016-2020: Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling" 

(COM(2016)0179); 

58. bemærker, at der i den nye handlingsplan udpeges yderligere skridt i retning af et mere 

effektivt og endeligt momssystem, som er sikret mod svig, og som vil være mere 

erhvervsvenligt i en tidsalder med digital økonomi og e-handel; 

59. støtter Kommissionens forslag, i henhold til hvilket momsen på grænseoverskridende 

handel (varer og tjenesteydelser) ville skulle opkræves af skattemyndigheden i 

oprindelseslandet til den sats, der gælder i forbrugslandet, og sendes til det land, hvor 

varerne eller tjenesteydelserne forbruges; 

60. understreger vigtigheden af at fremlægge et lovforslag om at udvide den fælles 

elektroniske mekanisme (til registrering og betaling af moms til grænseoverskridende 

virksomheder) til også at omfatte e-handel med fysiske varer med henblik på at reducere 

den administrative byrde, som er en af de største hindringer, virksomheder møder, når 

de opererer på tværs af grænserne; 

61. opfordrer Kommissionen til at tage hånd om den administrative byrde, der tynger 

virksomhederne på grund af de forskellige momsordninger, ved at fremlægge lovforslag 

om at udvide den nuværende minikvikskranke til også at omfatte fysiske varer, der 



sælges over internettet, således at virksomhederne får mulighed for at afgive én enkelt 

erklæring og foretage momsbetalingen i deres egen medlemsstat; 

62. opfordrer medlemsstaterne til at forenkle deres nationale momssystemer og gøre disse 

mere ensartede og robuste med henblik på at lette overholdelsen af reglerne, afværge og 

straffe svig og skatteundgåelse og forbedre skatteopkrævningens effektivitet; 

63. er bekymret over, at målet om at forenkle systemet for ansvarliggørelse vedrørende 

moms som en egen indtægt ikke helt har kunnet opfyldes; minder om behovet for 

yderligere forenkling af forvaltningssystemet vedrørende egne indtægter med henblik på 

at reducere mulighederne for fejl og svig; beklager, at den nye handlingsplan ikke 

behandler konsekvenserne på egne indtægter, der hidrører fra merværdiafgiften; 

64. påpeger, at medlemsstaternes momsdifferencer og de anslåede tab i forbindelse med 

momsopkrævningen i EU skønnes at have beløbet sig til 170 mia. EUR i 2015, og 

understreger, at det anslåede gennemsnitlige momstab i 13 af de 26 medlemsstater, der 

blev undersøgt i 2014, var på over 15,2 %; opfordrer Kommissionen til fuldt ud at 

anvende sin udøvende magt til både at kontrollere og hjælpe medlemsstaterne; påpeger, 

at en effektiv indsats for at reducere momsdifferencen kræver en fælles og tværfaglig 

tilgang, eftersom denne momsdifference ikke alene er resultatet af svig, men en 

kombination af faktorer, herunder konkurs og insolvens, statistiske fejl, sene betalinger, 

skatteunddragelse og skatteundgåelse; gentager sin opfordring til Kommissionen om 

hurtigt at fremme lovgivning om et minimumsniveau for beskyttelse af whistleblowere i 

EU med henblik på bedre at kunne efterforske og imødegå svig og til at sikre finansiel 

støtte til grænseoverskridende undersøgende journalistik, som klart har bevist sin 

effektivitet i Luxleaks-, Dieselgate- og Panama Papers-skandalerne; 

65. beklager, at momssvig og særlig det såkaldte karruselsvig eller svig i forbindelse med 

forsvundne forhandlere forvrider konkurrencen og berøver de nationale budgetter 

væsentlige midler og skader EU-budgettet; er bekymret over, at Kommissionen ikke 

råder over pålidelige oplysninger om karruselsvig; opfordrer derfor Kommissionen til at 

tage initiativ til en koordineret indsats i medlemsstaterne til oprettelse af et fælles 

system til indsamling af statistikker om karruselsvig; påpeger, at et sådant system kunne 

bygge på praksisser, som allerede anvendes i visse medlemsstater; 

66. opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage initiativet til at etablere et fælles 

system, som vil gøre det muligt at foretage en bedre estimering af omfanget af 

momssvig inden for EU, ved at udarbejde statistikker over momssvig inden for EU, der 

vil gøre det muligt for de enkelte medlemsstater at vurdere deres respektive resultater i 

denne henseende på grundlag af præcise og pålidelige indikatorer, som angiver, 

hvorvidt forekomsten af momssvig inden for EU er blevet reduceret, og hvorvidt 

afgiftsinddrivelsen efter afsløring af svig er blevet øget; er af den opfattelse, at nye 

revisionsprincipper, såsom én enkelt revision eller fælles revisioner, bør udvides til også 

at omfatte grænseoverskridende aktiviteter; 

67. understreger betydningen af at gennemføre nye strategier og gøre mere effektiv brug af 

EU's eksisterende strukturer med henblik på at styrke bekæmpelsen af momssvig; 

understreger, at større gennemsigtighed, som gør det muligt at udføre korrekt kontrol og 

indføre en mere struktureret og risikobaseret strategi, er afgørende for afsløring og 

forebyggelse af svigsystemer og korruption; 

68. beklager, at det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne i forbindelse med 



bekæmpelse af momssvig stadig ikke er tilstrækkeligt til at imødegå momsunddragelse 

og svigsystemer inden for EU og til at forvalte grænseoverskridende transaktioner og 

handel; understreger behovet for et forenklet, effektivt og tilgængeligt momssystem, 

som vil gøre det muligt for alle medlemsstater at reducere deres momsbyrde og 

bekæmpe momssvig; opfordrer derfor Kommissionen til i forbindelse med vurderingen 

af administrative samarbejdsaftaler at gennemføre flere kontrolbesøg i medlemsstaterne, 

idet de pågældende medlemsstater bør udvælges på et risikobaseret grundlag; anmoder 

desuden Kommissionen om i forbindelse med sin evaluering af de administrative aftaler 

at fokusere på at fjerne retslige hindringer for udvekslingen af oplysninger mellem 

forvaltningsmæssige, retslige og retshåndhævende myndigheder på nationalt og EU-

plan; opfordrer desuden Kommissionen til at anbefale medlemsstaterne at indføre en 

fælles risikoanalyse, herunder en analyse af sociale netværk, for at sikre, at de 

oplysninger, der udveksles gennem Eurofisc, er nøje målrettet svig; opfordrer 

medlemsstaterne til at fastlægge effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner 

og til at forbedre det nuværende system til udveksling af oplysninger; 

69. understreger behovet for at styrke Eurofisc for at fremskynde udvekslingen af 

oplysninger; påpeger, at der stadig er problemer med hensyn til oplysningernes 

nøjagtighed, fuldstændighed og aktualitet; finder det nødvendigt at samle de nationale 

skatte-, rets- og politimyndigheders og europæiske organers som Europols, Eurojusts og 

OLAF's aktioner og koordinere deres strategier til bekæmpelse af svig, organiseret 

kriminalitet og hvidvaskning af penge; opfordrer alle interesserede parter til yderligere 

at overveje enkle og forståelige modeller for udveksling af realtidsoplysninger, så det 

bliver muligt at reagere hurtigt eller træffe afhjælpende foranstaltninger til bekæmpelse 

af eksisterende eller nye svigsystemer; 

70. finder det væsentligt for alle medlemsstater at deltage i Eurofisc på alle dens 

aktivitetsområder, således at det kan blive muligt at træffe effektive foranstaltninger til 

at bekæmpe momssvig; 

71. opfordrer Kommissionen til at foreslå ændringer, der muliggør effektive krydskontroller 

mellem told- og skatteoplysninger, og til at fokusere sin overvågning af 

medlemsstaterne på foranstaltninger, som viser en forbedring af rettidigheden af deres 

svar på anmodninger om oplysninger og pålideligheden af 

momsinformationsudvekslingssystemet (VIES); 

72. anmoder Kommissionen om at tilskynde medlemsstater, som endnu ikke har gjort dette, 

til at indføre en ordning med to forskellige typer momsregistreringsnumre (et 

momsregistreringsnummer, der tildeles handlende, der ønsker at deltage i handel internt 

i EU, som skal være forskelligt fra det nationale momsregistreringsnummer), til at 

foretage den i artikel 22 i forordning (EU) nr. 904/2010 foreskrevne kontrol samt til at 

yde de handlende gratis rådgivning; 

73. opfordrer Kommissionen til at sikre, at medlemsstaternes elektroniske 

toldklareringssystemer er i stand til at foretage automatisk kontrol af 

momsregistreringsnumre og faktisk gør det; 

74. opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå en ændring af momsdirektivet med 

henblik på yderligere harmonisering af medlemsstaternes krav til momsindberetning i 

forbindelse med levering af varer og tjenester inden for EU; 

75. beklager, at Kommissionens forslag for så vidt angår solidarisk hæftelse ved 



grænseoverskridende handel ikke er blevet vedtaget af Rådet; påpeger, at denne 

omstændighed begrænser afskrækkelsen mod at gøre forretninger med svigagtige 

handlende; mener, at gennemførelsen af momsdirektivet for så vidt angår fristen for 

indgivelse af rekapitulative erklæringer ikke er sket på en ensartet måde i 

medlemsstaterne, og at dette forhold øger de administrative byrder på handlende, der 

opererer i mere end en medlemsstat; opfordrer derfor indtrængende Rådet til at 

godkende Kommissionens forslag om solidarisk hæftelse; 

76. tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at være mere aktive på internationalt 

plan, til at styrke samarbejdet med lande uden for EU og håndhæve momsopkrævningen 

effektivt samt til at fastsætte samarbejdsstandarder og -strategier, som primært skal 

være baseret på principperne for gennemsigtighed, god regeringsførelse og udveksling 

af oplysninger; tilskynder medlemsstaterne til indbyrdes at udveksle oplysninger, der 

modtages fra lande uden for EU, for at fremme, at momsopkrævningen bliver 

håndhævet især i forbindelse med e-handel; 

77. opfordrer indtrængende Rådet til at lade moms indgå i direktivet om strafferetlig 

bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser ved hjælp 

af straffelovgivningen (BFI-direktivet) med henblik på at genoptage sin indsats med 

henblik på at opnå enighed om dette spørgsmål ved at medtage moms i direktivets 

anvendelsesområde hurtigst muligt; 

78. opfordrer Kommissionen til fortsat at vurdere de indtægter, der indhøstes af kriminelle 

organisationer gennem momssvig, og til at forelægge en omfattende, fælles og 

tværfaglig strategi for imødegåelse af kriminelle organisationers forretningsmodeller 

baseret på momssvig, herunder ved hjælp af fælles efterforskningsteams, hvor dette er 

nødvendigt; 

79. anser det for afgørende, at det sikres, at der oprettes en fælles, stærk og uafhængig 

europæisk anklagemyndighed, som kan efterforske og retsforfølge gerningsmændene til 

strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, herunder hvad angår 

momssvig, som defineret i det ovennævnte BFI-direktiv, og mener, at eventuelle 

svagere løsninger vil være en omkostning for Unionens budget; understreger endvidere 

behovet for at sikre, at kompetencefordelingen mellem den europæiske 

anklagemyndighed og medlemsstaternes efterforskningsmyndigheder ikke fører til 

overtrædelser, idet denne anklagemyndighed får en formålstjenlig indflydelse på den del 

af Unionens budget, der falder uden for dens kompetenceområde; 

80. opfordrer alle medlemsstater til at offentliggøre estimater for tab som følge af 

momssvig inden for EU for at afhjælpe svaghederne i Eurofisc og bedre koordinere 

deres politikker om omvendt momsbetalingspligt i forbindelse med varer og 

tjenesteydelser; 

81. anser det for afgørende, at medlemsstaterne anvender multilaterale 

kontrolforanstaltninger (MLC) — koordineret kontrol af to eller flere medlemsstater af 

skattetilsvar for en eller flere indbyrdes forbundne skattepligtige personer — som et 

nyttigt værktøj til bekæmpelse af momssvig; 

82. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 

medlemsstaterne. 


