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1.

Vedtagelse

Den 8. maj 2018 forelagde Kommissionen et forslag til Rådets direktiv om ændring af
direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske
kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i
den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF1.

2.

Den italienske kommune Campione d'Italia (en italiensk eksklave på Schweiz' område) og den
italienske del af Luganosøen bør medtages i det territoriale anvendelsesområde for direktiv
2008/118/EF2 for så vidt angår punktafgifter, og disse områder medtages på Italiens
anmodning i Unionens toldområde3, fordi de historiske argumenter for udelukkelsen af disse
områder såsom deres isolation og økonomiske ulemper har mistet deres gyldighed.
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Dok. 8780/18 + COR 1.
Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for
punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12).
Jf. interinstitutionel sag nr. 2018/0123(COD).
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3.

Italien ønsker imidlertid fortsat at holde disse områder uden for det territoriale
anvendelsesområde for direktiv 2006/112/EF4 for så vidt angår moms, da dette er afgørende
for at sikre lige vilkår mellem økonomiske operatører, der er etableret i Schweiz og i den
italienske kommune Campione d'Italia, gennem anvendelse af en lokal indirekte
beskatningsordning på linje med det schweiziske merværdiafgiftssystem.

4.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav sin udtalelse om dette
lovgivningsforslag den 11. juli 20185, og Europa-Parlamentet afgav sin udtalelse den 2.
oktober 20186.

5.

Den tekst, der blev resultatet af drøftelserne mellem medlemsstaternes delegationer, som i
Fiskalgruppen alle kunne støtte, at direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF ændres i
overensstemmelse hermed, blev forelagt jurist-lingvisterne til gennemgang. Resultatet af dette
arbejde er gengivet i dok. 14487/18 FISC 494 ECOFIN 1084 UD 289.

6.

De Faste Repræsentanters Komité anmodes derfor om at henstille til Rådet, at det
–

som A-punkt på dagsordenen for en kommende samling vedtager Rådets direktiv om
ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af
den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i
Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF, som
det efter jurist-lingvisternes endelige udformning foreligger i dok. 14487/18
FISC 494 ECOFIN 1084 UD 289.
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Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem
(EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1)
EUT L 367 af 10.10.2018, s. 117.
P7_TA(2018)0362.
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