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RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/…
av den
om ändring av förordning (EU) nr 904/2010
vad gäller utbyte av information
i syfte att säkerställa en korrekt tillämpning
av arrangemang för avropslager

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 113,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande1,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,
i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och
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Yttrande av den 3 juli 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).
EUT C 283, 10.8.2018, s. 35.
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av följande skäl:
(1)

I syfte att säkerställa att den förenkling som införs i rådets direktiv 2006/112/EG1 vad
gäller arrangemang för avropslager kan övervakas på lämpligt sätt krävs det att
medlemsstaternas relevanta behöriga myndigheter har automatiserad åtkomst till de
uppgifter som samlas in från den beskattningsbara personen vad gäller sådana
transaktioner.

(2)

Med hänsyn till att bestämmelserna i denna förordning följer av de ändringar som införs
genom rådets direktiv (EU) …/…2+, bör denna förordning tillämpas från och med dagen
för tillämpningen av dessa ändringar.

(3)

Rådets förordning (EU) nr 904/20103 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).
Rådets direktiv (EU) …/… av den … om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller
harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet för beskattning av
handel mellan medlemsstaterna (EUT L …).
EUT: Vänligen inför numret och komplettera hänvisningen i fotnoten för det direktiv som
återfinns i dokument ST 12848/18.
Rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och
kampen mot mervärdesskattebedrägeri (EUT L 268, 12.10.2010, s. 1).
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Artikel 1
Artikel 21.2 i förordning (EU) nr 904/2010 ska ändras på följande sätt:
1.

Led c ska ersättas med följande:
”c)

registreringsnummer för mervärdesskatt för de personer som har utfört de
varuleveranser och det tillhandahållande av tjänster som avses i led b, och
registreringsnumren för mervärdesskatt för de personer som lämnat in uppgifter i
enlighet med artikel 262.2 i direktiv 2006/112/EG om de personer som har tilldelats
ett registreringsnummer för mervärdesskatt i enlighet med led a,”.

2.

Inledningsfrasen i led e ska ersättas med följande:
”e)

det sammanlagda värdet av de levererade varor och tillhandahållna tjänster som
avses i led b från varje person som avses i led c till varje person som har tilldelats ett
registreringsnummer för mervärdesskatt av en annan medlemsstat och för varje
person som lämnat in uppgifter i enlighet med artikel 262.2 i direktiv 2006/112/EG,
dennes registreringsnummer för mervärdesskatt och de uppgifter som denne lämnat
in om varje person som tilldelats ett registreringsnummer för mervärdesskatt av en
annan medlemsstat, på följande villkor:”.
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Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i

På rådets vägnar
Ordförande
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