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l. l,ln s'¡'n,t'¡'¡:(;t ¡,'oR (;¡iNst¡)t(; Bts't'^N¡) vti¡) tNt)t)tilvllt,st,:,\t,'tronr)¡ìtN(;t,ln

l.l ll:tggrund

I clc fleste tillielde afVikles de nationale skattemyndigheders skattef'ordringer straks
ved at skyldneren af sig selv betaler det skyldige beløb. Hvis fordringerne ikke
afvikles straks, råder de nationale skattemyndigheder over en række beføjelser til at
inddrive fbrdringen. Om nødvendigt kan skattemyndighederne gå så vidt som til at
incldrive lìrrdringen ved at gøre udlæg i og sælge skyldnerens ejendele ("tvangs-
lirlclbyrdclsc").

Oprindclig blev Fællesskabets ordninger vedrørende gensidig bistand mellem mccl-
lotttsstrtcnlc indf'ørt. l'orcli dr¡t stadig hyppigcrc fìrrckonl. at skylclncrcn, cllcr clcnnr:s
crrholtlcligc i¡klivcr'. llclìurtlt sig inclcn lirr c¡r arrclcn rnctllcrnsst¿rts.iurisdiktion. l)ct var
rlcrfirr rìorlvr'¡¡çli*1 at i¡tdfirrc urthrirtgot' pii f'rcllcssk¿¡bsnivcau lìrr' ¿rt sikrc. ¿rt tlc
skattcpligligc ikkc lik hcltl til at undrlr¿rgc sig clcrcs fìrrpligtclscr pil dcnnc rnäclc. l)issc
ordnirtgcr var oprindclig bcstr:mt firr inddrivclsc al'landbrugsalþiflcr og toldaf giflcr i

fìrrbirrclclsc rtrcrl opkra:vning af' lr¿cllosskabcts cgnc indta:gtcr. nrc¡r blcv scncrc
udvidst til vissc isi¡.:r nationalc skattcr. hvortil korn nroms og punktafþillcr.

Ordningcrrrc er baseret på Rådets direktiv 7613081lr;ØFl, der er ændret to gange2 og
gennemførelsesbestemmelserne i Kommissionens direktiv 77 /7 94lEØF3, der ligeledes
er ændret to gangea. Et forslags om ændring af disse ordninger blev fremsat i 1990,
men blev aldrig vedtaget. Dette forslag er nu blevet trukket tilbage og erstattet af
n¿erværende f'orslag.

1.2 Målsætninger

I)crt ltcr ornl¿rltc stratcgi og fìrrslagcnc itilknytning hcrtil inrlgür i lì¿rllcsskabcts
slralcgi lìrr ctublcrittg af'kortkurrcrtccncutralc skattcsystcntcr', ccntlcrcl orn dct incllc
¡ttlrkcrl i ovcrcr¡sslcrnrnclsc rr¡L:cl Kor¡rlrissioncns nrcdtlclclsc "llcskatnirrg i l)cn
l')uro¡ru:iskc ( | rriorr"o.

llclrovct lìrr cn rclìrrnl al'dc cksistercnde ordninger er bcgrunclct i to filrhold. l;or clct

li¿rstc er dcr behov lbr at beskytte medlemsstaternes og F'ællesskabets fìnansielle
interesser, der i stigende omfang trues af grænseoverskridende skattesvig. For det
andet er det nødvendigt at bevare det indre markeds konkurrenceevne og neutralitet (i
skattemæssig henseende).

Der berettes stadig oftere om tilfælde, hvor skatteunddragere udnytter svagheder i
skattesystemerne og uoverensstemmelser både mellem nationale skattesystemer og

lìådcts direkti v 7 6l308lEØF af I 5.3. I 976, EFl' L 73 af I 9.3. I 976, s. I 8.

lìå<lcts dircktiv 79ll07llEØF af 6.12.1979, EFI L 331 aÎ27.12.1979, s. 10.

lìådets d¡rokt¡v 92llÙ\lEØF af A.12.1992, EFI'1.390 af 31.l,2.1992,s.124,
Kornnrissioncns rJircktiv 7717941tsØF af 4. I l. 1977, F.I:T L,333 af 24.l,2.1977, s. I I .
Kornnr issioncrrs dirckliv 85/47911ìØl: af' 14. 10. l9ll5, lil¡'l' l, 2ll-5 al'2-5. 10. 1985. s. (r5

K<lr¡rr¡issior¡cr¡s dircktiv 11614ll9ll:.Øl: itl'24.t).l9tl(r, lil¡l' l,2tl3 af'4. 10. l9tl(r, s. 23.
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nrcllcln sk¿rttc- og loltltttyttrliglrctlcrs ¡tt'ucctlut'ct'. l)ct intlrc nr¿u'kctl o¡rlìrrtlrcr lil skrrrc
bcvrugcliglrctl lìrr tlc sklÍlcpligtigc og rlct'cs ¿rklivcr. l)crr lìrrvcrrtctlc sligning itlcn
clcktlorriskc handcl stillcr ogsåi storc krav til tJc tratlitiorrcllc kontrol- og opkru:vnings-
lbranstaltninger (isaer metl hcnsyn til at fàstslå, hvor de skattcpligtigo og deres aktiver
belìnder sig).

Inddrivelse af fordringer er et væsentligt element i bekæmpelsen af svig. Arbejdet
med at indføre og kontrollere toldafgifter og skatter er spildt, hvis opkævningen og
inddrivelsen ikke er effektiv. En vundet retssag om skattesvig mister sin betydning,
hvis de unddragne beløb flyttes. således at de er uden fior de nationale myndigheders
r¡¡:kkcvicklc. Mangcllirlclo indclrivclsosorclningcr lì'c¡lrnrcr dcrlirr g,r¿tnscoverskritlcnclc
svig.

l;ollnstultrrirrgcr i dc e nkcltc ¡nctllcnrsst¿rtr:r. cllcr bilatcr¿rlt sanurrbc.itlc ntcllcrn
rnyndighcrlcr'rìc. cr ikkc tilstr¿¡:kkr:ligo til at clu:nrnìc op fìrr clissc problcnrcr. l)c
cksistcrcrttlc ortlttittgcr vcclrørclttlc gcrrsirlig bistand cr bclr¿r:llct ntctl lìrr rnangc
rnanglcr til it irnotlcgii tlissc ucllirrtlrirtgcr (sc afìsnit 2 ncdcrrlìrr).

l)o o¡nr¿iclcr, som giver anledning til de største problemer er moms og direkte skatter.
I modsætning til told- og punktafgifterne, som almindeligvis er omfattet af et
garantisystem, er de gensidige bistandsordninger den eneste mulighed for at inddrive
moms fra en anden medlemsstat. Behovet for nye ordninger er blevet særlig akut efter
ophævelsen af momskontrollen ved grænserne. Direkte skatter er slet ikke omfattet af
de eksisterende ordninger, hvorfor en udvidelse af ordningerne til at omfatte disse
skatter vil kunne bidrage væsentligt til beskyttelse af medlemsstaternes finansielle
intcrcsser i fremtiden.

Miutglcrttc i tlc cksistcrcntlc irtddrivclscsorthlingcr vanskcliggør ogsü inddrivclscn af'
foltlllþillcrtìL:. sonì tillirlclcr l;¿cllcsskallct. og ¡rurrktal'giflcrnc. sorlr tilli¡ldcl' nlctllcnrs-
st¿ttcntc. Sclv ottt tlct'lilrtlcs garurrtisystcnrcr'. sonì sikrcr at afgiflcrrrc bctalcs. cr
intltlrivclscsorclttittgcntc cn bctydnirrgslirlcl ckstra sikkr:rhccl. isi¡¿r i rctss¿rgcr onr svig.
l)cttnc ckstra sikkr:rhcd risikcrcl at ntistc sin værdi pä grund al' cl¡ cksistcrc¡tclc
incllbkti vs orclrringcr.

Incll'cktivc ortltringcr til irrcltlrivclsc al'lìrrclringor risikercr også at påivirkc liuropas
konkurrcncccvne i uheldig rctning. SLIM ll-rapportenT om den administrative byrde,
der pålægges de momspligtiges, understreger behovet for en hurtig forbedring af disse
ordninger. En sådan forbedring ville betyde en radikal reform af de meget krævende
forpligtelser, som pålægges ikke-etablerede momspligtige, i særdeleshed hvad angår
kravet om skatterepræsentanter.

2. M¡ncr,cRnE r DE EKSISTERENDE oRDNtNcER

2.1 Kiklcrnc til Kommissioncns analysc

Kornnrissioncrts analysc af'nranglcrttc i clc cksistcrcntfi: orclrrirrgor cr buscrct pii crt

t¡rnf attenclc høring al'nrctllcnrsstatcrrto. Ortlningcrnc har v:¡rct clrøflct pä f'cnt tnøclcr i

Sinrplifyirrg l,cgislation fi¡r tlrc lntclni¡l M¡¡rkcd (lìlrcrrkling al'bcstcrlrnclscntc oru tlcl i¡ttlrc
¡rralkcrl ).
KOM(97) (r ltl crrdclig utlg.



l)ct St¿iclltlc llclvalg vcrlrolcntlc Arhr¡irtistr¿rtivt S¿tntat'bc.idc (S('A(')') lia 1994-1996

og ct ntodo i lrrclclrivclscsuclvalgctl0, son'r blcv afholdt i 199ó. Sorn lccl iS('A(l's
arbc.idc scllcltc Koltlrrissionclr ct tlctal.jcrct spørgcskcnta til rtrccllcrrrsst¿ttcrnc.

lìcsull¿rtcnrc ¿rf' dcttc spørgcskcrna ug Ktlnrutissitlttcns attalysc al' ortlnittgcrnc [rlcv
clroflct og goclkcrrdt pü r:t ¡nr.rclc i S('A('i 199(r. lindviclcrc alìagclc Kttttttttissiollctt c¡ì

r¡r:kkc bcsog iol.tr: nlccllcnrsstatcr i 199(r. lirrdclig blcv dcr alholclt ct scnrinar unclcr

Matthacus-skattoprogrammct i 1996 med hcnblik på at fhstslå, hvilke l'orbotlringcr,
man kunnc lbrctagc i samarbe.idet onl inddrivclse.

2.2 Konklusionerne af Kommissionens analyse

Dct har va:ret vanskeligt at sætte tal på ordningernes benyttelse og resultaterne heraf,
isier på grund af forskellige opgørelsesmetoder. Siden 1993 er der hvert år blevet
afsendt ca. I 000 anmodninger, der repræsenterer en samlet værdi på skønsmæssigt

50 mio. IìC(J. Al disse l"ordringer inddrives gennemsnitligt 3-5%, hvilket svarer til
ornlhrrgct ¿¡l' ucrlrolclcligc firrclringcr. Antallct al'attnloclnittgcr cr voksct bctydcligt.
siclcrr clct iltdrc nlarkccls lìlotìts- og punktafgifìsordrringcr triicltc ikrafl dc¡t

l..ianuar 1993. llovctlpartcn af'dissc anmo<Jningcr vcclrørcr rlloms, hvilkct nratt kutrlrs
fìrrvcntc. cla tlcr ikkc lìndcs altcrnativc mctoder til inddrivclsc al'dissc lbrdringcr, og
da dcr cr talc urn sturc bcløb.

Mcdlclnsstatcrnc har givct udtryk fìlr, at cf'f'cktivitctcn af'de cksistcrondc ordninger cr
uacccptabcl, ikkc milrdst på grund al'momsindtægternes størrelse. Allc er enige om, at

ordningerne kunne have været benyttet i langt større udstrækning, end det i øjeblikket
cr tillä:ldet. f)e betragter effèktive ordninger som et vigtigt middel mod svig og som

cn garanti f'or cn rimelig f'ordeling af afgifterne mellem de momspligtige personer,

sorrr overholder reglerne og dem som overtræder dem. Kravet om ref'orm af
ordningerne er lbrmuleret af medlemsstaterne.

Arbejdet med at finde årsagerne til manglerne i de eksisterende ordninger vanskelig-
gørcs af den ekstremt lave deltagelse i disse ordninger og af de lige så dårlige
rcst¡ltatcr. Dct t:r vanskcligt at flastslå, om der ovcrhovedet cr clcnlentcr i ordningerttc.
sorn lìrngcrr:r cllcr lrcrrsigtcn. I Konrnrissioncrìs analysc, sonr cr goclkonclt af'S('A('.
h¿¡r tlct ulligcvcl vilrct ntuligt at alþrir:nsr: problctttcrttc i f'crlr hovcdkatcgoricr.

2.2. I Op:;porin¡¡ uf'skyldncrc indcn./itr Iìællc'ç";kuhcl

At li¡rclc skyldncrc cllcr dcrcs aktivcr indcn fbr cn mcdlemsstat, og især hvis der sr
bcgäct svigagtige handlinger, er en af'de vanskeligste opgaver medlemsstaterne kan

blive stillet over for. At forfølge dem i hele Fællesskabet har vist sig at være endnu

vanskeligere. En fordring, som gøres til genstand for en anmodning om gensidig

bistand, er således pr. definition vanskelig at inddrive.

2.2.2 Medlemsstaternes inddrivelsesbeþjelser

Ordningernes effektivitet afhænger af de enkelte nationale myndigheders
forudsætning for at inddrive fordringer inden for deres jurisdiktion. Systemet bryder
sammen, hvis en medlemsstat ikke er i stand til at efterkomme anmotlningen om at

') Âr'likcl l0 i llildcts lìrrordrrirrg (li(,)l:) rrr. 2lll/92.
r0 Anikcl 2() i lìäclcrs dilckriv 7613(llllltarr.



indtlrivc f'ordringcr. lbrdi tlct ntattglcr lrcstctntc bclir.jclsor. lkkc ovcrraskcnclc har ¿rllc

medlcnrsstaterne til sikring al'dercs cgne indtu:gter omlhttcnclc clircktc incldrivclscs-
bcfu,r.iclscr til l.cks. at gorc udlaug i c.iendclc og siclgc clcnr. I)cr o¡rstiir imidlcrtitl
prohlcrtrcr ¡rii grrrrrcl ¿tl'ucnsartcclc bclirjclscr vcdrorcnclc trtlgang til oplysningcr ont
skyldrrcrcrr ug clcrtrtcs aktivcr, ontfirngct al' lìrr¡rligtclscr'. fix'¡¡:ldclscslì'istcr lbr grcld.
bcgrænsrringcr i artcn af'oplysninger, sonl karr udveksles, og skyldncrens rettigheder
med hensyn til at forhindre inddrivelse.

2.2.3 Manglende ligestilling mellem nationale fordringer og andre
m e d I e m s s t a t e r s .fo r dr i ng e r

Al'¿rrlikcl (r. stk. 2, i dircktiv 76l30tlll;,Øl; licrrigiir clct. at "cnhvcr lìrrclrirrg. lìrr hvilkcn
tlcr cr ficnrsal artrturtlrting ont i¡rddrivclsc. bcha¡rdlcs sorn c¡r firlclrirrg lia clcn

rnctllenrssl¿rts siclc. hvor tlcn rnynclighctl, dcr annodcs onì bi.stantl. lrcfìndcr sig".
l)cltc ¡lrinci¡l cr tlet ccntr'¿tlc itlcrt gcnsidigc bistancl. l)rirrci¡rpcl ¿rnvcrtrlcs irtricllcrtitl
ikkc fìrltlt t¡tl ¡l' r¡tctllcrttsstatct'¡lc. l)cttc skyltlcs til dcls. ¿rt vissc rtrcdle:rttsslatcr
rurrtllutlcr at tiltlclc lirldringcr lia antlrc nrcdlcntsst¿rtcr clcn s¿unrìrc privilcgcrctlc status
soru tilsvarcntJc nationalc f'or<Jringcr. likscnrpclvis anbringes nationale lì;rdringcr
højere i konkursordenen ved konkursbehandlinger, ligesom staten kan anvende
inddrivelsesmetoder, som ikke er til rådighed for kommercielle kreditorer. Andre
medlemsstater behandler ikke fordringer fra andre medlemsstater så hurtigt som
nationale fordringer på grund af de langvarige retslige kontrolprocedurer, selv om
artikel 8 foreskriver, at undersøgelser i tilknytning til fordringen eller eksekutions-
dokumentet i overensstemmelse med artikel l2 indledes ved den kompetente instans i
den medlemsstat, som anmoder om bistand.

2.2.1 Lungsomme, omstærulelige og vanskeligt .firstäelige ordninger
vadntre nda gc ns idig h i s tu nd

Korttnrissiortcrts ltrrrittgcr afìskrrcdc. at clcttc v¿rr kilclcn til nrangc al' cle opstücclc

¡rroblctttct'. Kcnclsk¿rbct til orclrringcnìc cr bcgru:rtscdc. tlcrcs kornplicclcclc rtatur
virkcr afìskrir;kkcrrdc. og clct cr varrskcligt ut oplylclc firrpligtclscrnc i lìrrbintlclsc
Itcnnccl. lin cll'cktiv gcnsidig bistarrcl fìrruclsu:tl.cr cnklc og cl'lbktivc proccclurcr.

2.2.5 Lavare prktritering aJ' .t'itrdringer./i,a andre medlemsstater

De ressourcer, som er afsat til nationale fordringer og fordringer fra andre
medlemsstater er begrænsede. De nationale myndigheder bliver hurtigt opmærk-
somme på omkostningerne på kort sigt ved inddrivelse af fordringer fra en anden
medlemsstat (den administrative arbejdsbyrde), mens de har vanskeligere ved at fà øje
på ordningernes fordele på længere sigt. De beskedne resultater, der generelt er opnået
med disse ordninger og beretninger om erfaringerne hermed, har bevirket, at inddriv-
else af fordringer fia andre medlemsstater tillægges mindre betydning end ord-
ningerne fortjener.

3. Dx s'l'lt¡'l'¡:ct't'tt, t'ontloDRtNc À¡,' tNDDRtvELSESoRDNtNcURNtl

Ccnsidig bistand vcd inddrivelse al' fordringer er et kompliceret anliggende, som
bcrører lr¿¡¡llesskabct via det indre marked og dets egne ressourcer, mcdlemsstaterne



som brugere af ordningerne og skyldnerne. En integrerct strategi er clerlbr nødvcndig
lbr at lä ordningcrne til at fungcre etter hensigten. [)cn bcstår af tre hovcdelcrrrclrtcr:

o ændring af den eksisterende fællesskabslovgivning om gensidig bistand ved
indclrivclse af' ltrrdringer, bådc clct .iuricliskc gruncllag i tìådets dircktiv
76/308/l:,Øl; og dcts gcrtttcrnlbrclscsbcstcnrrnclscr i Konrnrissioncns clircktiv
77179411i,Øl; (so 3. I og 3.2)

. administrativc h.ju:lpcsystcnrcr til brug lìrr nroms og punktalgillcr. sonr skal
ctablcrcs inclcn lirr r¿uì'uncrnc al' l;lS('Âl,lS-prugramnlct l l (sc 3.3)

o lbllcsskabslovgivnirìg onl tiln¡rrnrclsc af'rlc natiotralc incltlrivclscsbclìr.iclscr
nrccl hcnblik på at løsc dc akl¿¡:kkedc problcrner i2.2.2 (sc 3.4).

3.1 Ændring af Rådets direktiv 7613081F;ØF

Grundprincipperne i ordningerne om gensidig bistand, der blev indført i 1970'erne,
har stadig gyldighed, hvorfor Kommissionen besluttede at ændre det eksisterende
dircktiv. f)et centrale element i den gensidige bistand er princippet om gensidighed og
gensidig tillid. I f'orbindelse med inddrivelse af fordringer er direktivet endvidere
baserct på princippct om, at ansvaret for gyldigheden af den tilgrundliggende fordring
uclclukkcndc liggcr hos dcn nrccllcmsstat, sorìl anmoder <lrn bistand. I)cn mcdlcmsstat.
sont annrodcs or11 bistand, han<Jlcr kun på vcgnc al'dcn mc<Jlcmsst¿rt. sorn annroclor
orìr bistand. linclclig cr princippct onr ligcstilling nlcllcnl lìrrclringcr fra andrc
nrccllcmsstatcr og nationalc lìrrdringcr omhandlct i artikcl (r. Dc l'orcsliìcdc ændringcr
karr opdclcs i tre katcgoricr.

3.1.1 l)ircktivct:; unvandcl.çcsomrüdc

lrorslagct ænclrcr artikcl 2i lirc honsocnclcr. l;or cJet fbrstc cr clcr fbr at tagc hø.iclc fìrr
udviklingen i dc traclitionelle egne indtægter inclsat ajourlbrte delìnitioner af'
toldafgifter ogtilføjet andre traditionelle egne indtægter (sukkerafgifter).

["or det andet er direktivets anvendelsesområde blevet udvidet til at omfatte direkte
skattcr. Dcrmed er det i overensstemmelse med anvendelsesområdet for Rådets
clirr:ktiv 7717991F;Øt; om gcnsidig bistand inden f'or området direkte skatter. Dette er
vu:scntligt tbr at re<Jucerc skævhcderne i dct indre marked og undgå tab af
skattcindta:gter nu og i frenrtiden. Det indre marked tilskynder til større mobilitet for
skattcpligtige personer og deres aktiver. Udrryttelse af det indre markeds muligheder
ruclclukkcntlc mcd hcnblik.på unddragelsc af clircktc skatter, skader i hø.i grad
kotrkurrc¡tcccvnon, büdc hvatl angär lovlydigc skattcyclcrc og cJe natiorralc skattc-
nryrrclighcclcr.

Samarbc.idc mcllcm medlemsstater ved inddrivelse al' disse skatter er den mest
cllbktive måde til at bekæmpc dennc f'orm lbr skatteunddragelser. Alternativet i lorrn
al'strantnlcrc rcglcr, dcr villc øge skatteydcnlcs administrativc byrde, villc hvcrken
v¿Drc sirerlig attraktivt cllcr ell'cktivt. I ØKOIi¡N-lìåtlcts rcsolution al'
l. december 1997 om en adl'ærdskodeks for crhvervsbeskatning oplordredes med-

I I Som foreslået af Kommíssionen i KOM(97) 175



I

ler¡sstatcrnr¡ til ¿rt sanriirbc.itlc i bcka:tnpclscrt al'skattctuunkning oB skattc-

undclragelscr.

For det tredje undtages gamle fordringer fra ordningerne. En tbrdrings alder er den

kritiskc laktor. når man skal se på nrulighederne lbr inddrivelse. Sanclsynligheden f'or

at indclrivc cn fìrrdring fìrldcr vu:scntligt. hvis tlcn or ovcr ct ilr gatttttlcl. llvis ntalt

u<lslukkcr garnlo firrclringcr. vil nran urrtlgåi at skade systctucts trovacrdighed ved at

bclastc clct nlod urcalistiskc f'ordringer. 'l'rc år at rcgne f'ra dct tidspunkt, hvor

l'ordrirrgen endcligt stifìcs licm til tidspurrktct l'or l're¡nsendelse al'anmodningen om

bista¡tl, sk¡llc va:rc tilstru:kkclig til at tl¿¡¡kkc allc rccllc mulighcdcr, samtidig mcd at

rlct givcr ntctllcnlsst¿ttcrttc tilstri¡:kkclig spillcrttrtt.

Nu:stcrr allc rnctllcllrsstatcr krævcclc. at ogsii nationalc bøclcr. clcr hctragtcs som clì

intcglclct clcl al'cn lìrrdring. skullc indgä i a¡lvcndclscsomrätlot. lìndclig bør reglcrnc

onr straticntcr ændrcs. Påi nuværendc tidspunkt påla:gges strafrenter f'or nemheds

skylcl clìcr clc gælclendc rcglcr i den medlemsstat, som anmodes om bistand. Eftersom

lìrrtlringcrr inlidlcrtirl hiclrørcr fia dcn mctllctnsstat, som antnoder o¡n bistand, bør

rcglcr¡c i tlcnnc nlccllcnlsst¿rt principiclt anvcnclcs. lìrrslagct icltclrcr roglcrrtc i

overensstomrnclsc hcrmod.

3.1.2 Begrænsninger i direktivets anvendelse

Al' fiygt l'or cn overvældende administrativ byrde tàstsatte man i det eksist$entle

clircktiv gracnscr I'or tlcts anvcndelsc på flerc l'orskclligc områder. Dellnc fþgt har vist

sig at værc ubcgrundct r-¡rcn ogsä irrelcvattt i praksis. I)isse bcgrænsningcr bør

o¡'lha:vcs.

I þcnhpld til artikr:l 7. stk. 2. litra b), og artikcl l4 skal nredlemsstatcr. dcr antnodcr

¡¡r histancl. udnyttc allc irrdtlrivclscsmidlcr i h.icnrlanclct, lì¿r dcr l'rcms:rttes cll

anrnotluing rllrr [ristantl. Mcdlcnlsstatcrnc rüclcr ovor et ottrlìtttctlclc arscttal al'¡ncrc
virknirrgslirlclc (ug kornplicorotlc) indclrivclscsnticllcr. Ilvis allc clissc nlidlcr skullc

rurlrryttcs i lirlclt ornf'ang, villc dct i praksis bctycle, at cliroktivet rcclt ikkc ville blive

a¡vcrrclt. I virkr:lighcclen har ¡nan set bort fia denne begrænsning, i et vist omfäng

fìlr.tli clcn cr vanskclig at kontrollcre, hvilkct mcdlcnrsst¿ttcrnc kan tilslutte sig.

Af.skal]'cr man bcgrænsningcrr, vil clct ikkc mc<Jf'ørc en syndllod al'anmodtlingcr:
ntcdlcmsstaternc vil f'<lrtsat inddrive størstcdelen af deres tbrdringcr gennem deres

egne velkendte systemer. Medlemsstaterne bør have tilstrækkelig tillid til, at hver

eñkeh træffer de nødvendige foranstaltninger i hjemlandet, før de benytter sig af
ordningen vedrørende gensidig bistand.

Artikcl 4. stk.3, litra b), og artikcl 14, stk. a), begrænscr forpligtelsen til at give

oplysningcr cllcr firrctage inddrivelss af'liJrrJringcr. 'l'eorctisk er dissc begracnsninger

.iuriclisk uklarc. I praksis gøres disse bestetnmelser sjælclcnt gældende. Enhver

trcnkclig situation, som er omfattet af artikel 4, stk. 3, litra b), skulle i praksis være

omfàttei af artikel 4, stk. 3, litra a). En bred fortolkning af artikel 14, litra a), ville
inridlertid true det indre markeds integritet.

Artikel l2 indeholder bestemmelser om suspension af ordningerne, hvis der gøres

indsigelse mod den tilgrundliggende fordring. Medlemsstaterne har erfaring for, at

dennè klausul har været misbrugt. En indsigelse, selv om den er urealistisk, vil kunne

give skyldneren respit til at skjule aktiverne. Den medlemsstat, som anmoder om



bist¿urd. h¿rr str.rrst fìrrt¡clsi¡:tningcr 1ìrr at vt¡rrlcrc sagclì. lirrslagct ¿utltlrcr arlikcl l2 pü

clr siitlau nliitlc. at rlcn givcr tlcrr nryntlighcrl. stttn ¿uutlodcr ()lìì [rist¿rntl. rutrlighcd lìrr'

at insistcrc pii. at incklrivclscslìrlrctttittgcn fìrrlsæltcs. I lvis tlctt tttytttlighctl. sottt

iulnotlcl onr bisl¿rntl. intitllcrrlirl lìrlclitgcl crr lìlrkcrl vttt'tlct'ittg og sliyltlrtcrcll liir
¡rrr:tllroltl. skul rrryntliglrr:tlcrr b¿urc tlc fin¿rrrsicllc fìrlgcr ltct'itl'ttg hc(itlc cll cvcttlttcl
crstatning. sorn skylchlcrcn har fiict tilkcnrlt tf'dctt piigar:ldcnclc dotltslol i tlcrt

mcdlcmsstat, s<-¡nt anmoclcs onr bistand.

3. 1.3 Anerkendelse af eløekutionsdokument

I hcrrholcl til artikel 7 skal anmodningen vedlægges en kopi af clet dokument, som

h.ionrlcr rct til cksckution i den rncdlenlsstat, som anmoder otn bistand. Artikcl 8

indcholclcr bcstcmnrclser om, at clettc clokument i givet fàld stadl'.rstes, auerkendcs,

supplcrcs cllcr orstattcs. l)enne bcstetn¡nelse har ihø.i grad vanskeliggiort
orclningcrncs cll'cktivitct. Oprindclig skullc hvcr mcdlcmsstat kun havc kcndskab til
ottc süclannc clokuurcntcr. nu cr clcr urcrc cttd fiortcnl2. (ìanskc vist cr cn passcttdc

sikkcrhctl rrotlvcntlig. lncn i fìrrnl ¿rf'cn siidalt bcstcrlrtuclsc cr dct vanskcligt at lìi
syslcrrrcl til lt lìrn¡r,crc clicr ltcttsiglctt.

lirr ¿rt irllr.iu:l¡rc tlcttc ¡rnrblcln firrcsl¡is ctt iLuttdrittg ¿rl'¿rlfikcl 7 ttg itrtilicl tl. I artikcl lì

lìrrcsliis dct. ¿rt rlct tlokunlcntct. sonì ltlcnrlcr rct til ckscktttioll, utlctt viclcrc

¿rucrkcnclcs al'dcn luctllcnlsst¿rt. soul antttoclcs ottr [ristattcl. og attttlttrutisk bcllandlcs

solrr cl tkrkunlcnt i dcnlrc lnccllornsst¿rt. l)cr¡nccl bringcs artikol [ì i ttvcrctrsstctrrmclsc

rncd grurrdprincippct orn ligcbchanclling af' fbrclringcr sotlt omhattcllct i artikcl 6,

stk. 2. Mulighcderr f'<rr at stadf'æste, anerkende, supplere og erstatte det nationale

dokumcnt i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i den medlemsstat, der

an¡nçdes om bistand, har ofte resulteret i en kompliceret og langvarig national retslig
procedure, hvilket er i modstrid med artikel 6, stk. 2.

l;'or at rnan hurtigcrc kan indlede inddrivelsesforretningen efter modtagelse af
anlnoclrringcn, og udcn at man mister tilliden til f'ordringens gyldighcd f'oreslås det at

a:nclrc artikcl 7, stk. 3. sålcdes at anmodningen indeholder alle de oplysninger, sorn er

nøclvcrrdigc lìrr at dokurnentct allerede ved modtagelsen kan tvangsfuldbyrdes.

3. 1.1 .luricli:;k ligcslillin¡4 o¡4, udmini,struliv bahundlin¿7

llvis princip¡rct orn ligcstillirrg al' nationalc lìrrclrirrgcr og ttttclrc ltlccllcnlsstatcrs

lìrrtlringcr ikkc ¿ulvcndcs nrcrc konsckvcnt al'Incdlcnlsst¿ttcrtrc, vil dcn gcnsicligc

bistand vcd incldrivclsc al'fìrrdringcr lìrr evigt va:re lànget i cn oncl cirkel til skacle fìlr
F¡cllcsskabets og mcdlemsstaternes interesser. Da f'ordelene generelt er så vanskelige

at fä øje på, medfører de generelt beskedne resultater og den dårlige omtale, at

medlemsstaterne ikke overraskende er tilbageholdne med at prioritere inddrivelsen af
andre medlemsstaters fordringer særlig højt. En sådan fastlåst situation med beskedne

fordele og beskeden benyttelse af ordningen er en af systemets største mangler.

Omvendt ville bedre resultater naturligvis også have tilskyndet til mere udbredt

anvendelse.

12 lrorrnularcr (il nrorns, told- og punktaf gifier ka¡r varicrc indcn lì¡r salntìlc tnedlcrlrsstat.
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Kollllttissioncn lìrrcsliir to losttirtgcr. lirrrlct lìl¡'sl.c skal clcn iartikcl l0 r'¡¿rvrrtc lirrskcl
i bcharttllirrgrrll itf'fìr'rlringcn crsluttcs ¿rf'crn ganrnti lìl'rccl ligcstilling ructl tilsv¿rrclltlc
nll ion¿rlc f irltlri rrgcr.

l;tx' tlct attdct bør clc¡' si:uttcs "skub" i anvcndclscll af'orduingcnlc lìrr at skatrc st('rnc
ovcrcnsstctrlmclsc nlcllem omkostningerne på kort sigt og f'ordelene herved. l.'or at
kompenscre den medlemsstat, som anmodes om bistand, for det administrative
arbejde, som bistanden giver anledning til, betales et beløb svarende til en procentdel
(clcr fästsættcs af den myndighed, som anmoder om bistand) af det faktisk inddrevne
bcløb til clctr ntyrttlighcd, sonr anmodes om bistand, n¿ir inddrivelsesfbrretningen cr
¿rf 

'sluttcl.

l:ll siitl¿rll kottt¡tcttsittion vil fìr¡'bcrlrc oldrrirrgcrnc i llerc lrcnsccrrclcr: rlcn rrrctllcllrsslirl.
sottt ilttttto(lcs o¡lt bistancl. vil fii ct irrtltlyk ¿rl'lrvcl'cnkclt slgs svu-.rhctlsgr.ld og vil
tlcl'fìrl litt¡tllc givc tlcn ttotlvcntligc ¡rlioritcling. l)ct vil ogsii rrrerlvirkc til at licrrrc
lllc(llclìttislitlctts ttlotlvil.ic tttorl liultgcrcvirentlc irrtltlrivclscslìlrrctrrirrgcr. sonr kri.u.vcr
skrl't'c ittltltitlisl¡'¿ttivc t'uisoulccr. Vigtigcrc cr rlcl inritllc¡lid. al tlcr tlcrvctl sk¿rbcs
llctltc ovctcl¡sstctlu¡lclsc ¡ltcllcnl dc kortsigtcclc rxnko.stlringcr vcd tlcn gcrrsitJigc
bist¿tt¡tl og dc kortsigtcclc lirrclolc lìrr clorr nlctJlcnrsst¿rt, sonr annrodcs unl bistanclcu.
l)crvcd vil nlan konlmc ud af'den l'astlåstc situation, indtil de gcnsidige fìlrdcle pii
længcrc sigL (sorn alleredc er indbygget i de eksisterende ordninger) bliver mere
synlige. Der er derfbr kun behov for at yde en sådan kompensation i en begrænset
periode.

Den l'oreslåede ændring af artikel l8 skaber også større klarhed omkring de
<lnrkostningcr, sotìt cr direkte forbundet med inddrivelsen (fogedforretninger mv.). De
itlddrivcs iø.icblikkct dircktc hos skyldnercn og tilbageholdes af den nrynclighed, der
¿¡¡utlt¡clcs otlt bistantl. I)c rcglcr. som gæltlcr fìrr tilsvarcndo f ìrrdringcr i clcn
n¡etllclrrssl¿rl. tlcr'¿ulrr¡rlrlcs onl bista¡¡rl. hrlr lindc ¿urvcntlclsc.

.t t.5 Kottlt'ttl

lrorslitgct u;rltlrcr ¿rrtikcl 25 lirr at sikrc stolrc gcnrìcrnsigtighcd rrrcd lrcnsylr til tlc
cllkcltc tttctllclttsst¿ttcr.s anvorttlclsc og oplyltlclsc af'bcstclnnrclscrnc i dirsktivot. l)c
oplysrtittgcr, Kottlttissirxtcrt har rntxltagcl. hidril, har va:rct lilr sporacliske og us¿ulì-
trtctlhællgcttclc til ¿tt kunltc dragc konklusiorrcr onr cnkcltc ¡rrcdlcnlsst¿rtcr. lit lncrc
solitlt grundlag lìrr irrclsanrlingcn al'dissc oplysningcr vil v¿¡¡rc al'stor betydning, når
man skal vurdere ordningerne og de enkelte medlemsstaters indsats.

3.2 Ændring af Kommissionens direktiv 77lTg4l$Øß

Efter vedtagelse af Kommissionens forslag til ændring af Rådets direktiv 76/308/EØF
vil der følgelig være behov for at ændre Kommissionens gennemførelsesdirektiv
77/794/LØÍì i <rvcrcnsstemntelse hermcd. Iìlter proceduren i direktiv 76/308/EØF vil
tJissc ar:ltdrirrgcr blivc vc<-ltagct al'Kornmissioncn cllcr høring af'lndclrivctsosudvalgr:t.
l)¿r tlcr illritllcrlitl cr talc onì cn intcgru'ct stratcgi fìrr inclclrivclsc af'fìrnlringcr. vil
dissc liu'sllg allcrcdc pti ttuv:rurcttclc tids¡rrurkt kunlrc bcskrivcs i hovcrltli¡k.



l)c rclltivt lìiændriltgcr til Ko¡unlissionc¡rs rlircktiv vil kuttttc tlclcs o¡r i to katcgot'icr.
l;ol'tlcl lìl'stc vil tlcl va:r'c norlvcntligt ¿rt ¿untlrc lrtiklcrttc onl konlnlttttikittirxt lìrr ¿tt

tirg,c lroitlc lìrr tlcl clcktrrrriskc kollttnurtik¿tlitlttssystcrnì. sotìì cl'tllllhitnrllcl ¡

¿rfìs¡rit .l.J.l.

lror dct a¡rdct skal fiistcrnc lìrr alþivclsc al'svar og ivacrksar:ttclsc al' lìrrartstaltrringcr
afkortes væsentligt. At afkorte fiister er imidlertid ikke nogen løsning, hvis årsagerne

til varigheden af en bestemt foranstaltning ikke {ernes. Det vil blot resultere i flere,
onrurcl lrurtigcrc, negative svar. Det vil være rimeligt at indfbre korterc lrister i

lìrrbi¡rdclsc nrccl clc andrc lìrrarrstaltningcr iclcrrnc stratcgi. l.cks. vccl anvcrtdclsc al'
hrrrligc clcktroniskc konr¡lru¡rik¿rtionsrtritllct'. l)c o¡-rrittrlcligc liistcr vut' ogsti passcttclc

fìrr ¿ulnrinistrativ ¡rraksis fìrr 20 iir siclcn. ntcn ikkc i clag. l)c cksistcrcndc liistcr cr
ikkc hcnsigtsrnilssigc i till'¿lck: af'srrrartc skattcsvindlcrc, sotn hurtigt fìyttcr clcrcs

aktivcr fia dcll crrc lncdlcntsstat til cJcn anden. findelig vil fristcrnc skulle aerrdrcs fbr'

at skabs cn dialog mcllcm den medlemsstat, som anmoder om bistand, og den

nlccllcmsstat. sonl anmodes om bistand, hvilket egentlig er det centrale element i

sarnarbc.jdct, nrcn sorn aldrig rigtig er blevet til noget. Dialogen vil også kunne

licnullcs. hvis dc involverede embedsmænd udvekslede oplysninger orn navn,

telclìrnnunlrc mv. samt om dcrcs kendskab til fremmedsprog.

3.3 Atlministr¿rtivc hjælpcsystcmcr

3.3.1 Kommunikulions,ry:;lamcr

(iod kornrnunikatiorr cr cn fìrrudsætrring ltrr gocl gcnsiclig bistancl. lÌt clcktronisk
systcrn givcr storc fìrrclclc. lror dct l'ørstc cr ct papirbascrct systcnt langsomnrcrc.
ntinth'c piiliclcligt og nrinclrc sikkcrt. I)issc problotncr kan va:rc lllcclvirkcnclc til, at dcn

gcnsidigc bistancl ikkc bcrryttcs itilf'¿¡:lclc. hvor dct villc va;rc hcrrsigtsrn:lssigt. lit
clcktronisk systctl1 givcr nrulighccl lbr autornatisk ovors¿pttclsc, hvis dcr allvcltdes
lìlr-ovcrsattc standardiseredc meddelclser.

llcrtil komrncr, at ct clcktrorrisk system giver mulighed lbr at sende anrnodninger til
fìcrc cllcr allc medlernsstater vedrørende sammc f'ordring, hvis man ikke har kendskab

til. hvor skyldncren cller dennes aktiver befinder sig i Fællesskabet. Erfaringerne har

vist. at do cksistercndc ordninger ikke just fremmer den dialog, som er af stor
bctydning. hvis den gensidige bistand skal være eff'ektiv. Ved hjælp af et elektronisk
systcnr vil man kunnc etablere en sådan dialog.

Al'hcrrsyn til skyldnerens rettigheder med hensyn til genrrcmsigtighed vil dct være

nøclvendigt at sende selve cksekutionsdokurnentct pr. post. Ved al anden kommuni-
katit¡¡l nrcllem myndighederne kan papir undva:rcs.

(Jdviklingen af'et sådant systcm bør således f'or så vidt angår moms og punktafgifter
intcgrercs i udviklingcn af' det kommunikationssystem. sôrn er onlhandlet i

l;lSCAl,lS-progranlmetrs. Censidig bistand ved inddrivelse al'f'orclringer skulle gerne

vu.:rc ct vilrktøj, som er let tilgængelig for de påga:ldende nationale embedsmænd.

l3 Fordringer, som ikke vedrører moms og punktafgifter (f.eks. direkte skatter, toldafgifler) kan ikke
anvendes i forbindelse med dette system.

l0



3.3.2 Uddannelse

l(enclskabct til orclrrirtgcrncs cksistcns cl rrrcgct bcgricrrset blanclt dc nationalc
rrryrrtlighctlcrs cltthctlsnliutcl. llar tttan cntlclig kcnclskab til orclrringcnrc hal dcrcs ry
nit-rnìtcsl ¿tlìskr¿.r:kkclttlc virknitrg. l)cr cr lrclrov fìr ct krtrcrrtlc utkl¿rnnclscsprugrarrr
vctlrrlrcndc anvctttJclscn af' orclnirlgcnlc lìrr at gørc clc natio¡ralc cnrtrcdsrn¿urcl
fìrrtroligc rnr:cl brugcn al'dottc vrerktøj. Ut fìrllcsskabsirritiativ inclen lbr dctte onlråcle
vil blivc udarbcjdet som led i trlscAt,lS-programmetra. Som led i FISCALIS-
programnlct vil der ligcledcs blive udarbejdet et glossar for den terminologi, der
altvcltdcs vccl inddrivclsc al'lìrrdringcr som en del af et større glossar over terminologi
vcclrorcndc inclircktc bcskatnirrg.

lin vigtig clcl al'ilcttc initiativ vil v¿rrc udarbe.j<lclsen al'cn håndbog, som omhandlcr
clc rtatiunalc ¡uoccclurcr mcd bcskrivelsc af'hovedelcmcnternc i hvor mecllemsstats
pnrccclurc vccl in<Idrivelsc af'fbrdringer. Utilstrækkeligt kendskab til de forskellige
nationale ordrringer har i høj grad bidraget til ordningernes ineffèktivitet.

3.3.3 Ádministration inden,fitr de enkelte medlems.çtater

I sidstc ittstans vil cll'oktiv gcnsidig bistand krævc. at allc cmhcclsnræncl i c¡l
ntccllctrrsst¿tt ltar adgatrg til ct komnrunik¿rtiorrssystcrrr. I)cr vil inlicllcrtid stadig vi.crc
bchov fìrr r;1. nrcllcnllccl til at overvågc strørnmcn al'annrodningcr og clirigcrc clcrn
viclcrc. Iìor momsens vedkommende vil Kommissionen foreslå, at de centrale
kontorer, der cr omtalt i forordning 2181921F;ØFl5 som hovedforbindelsesleddet i det
adnlinistrativc samarbc.idc, udpeges som kompetent myndighed også f'or moms-
lìrrtlringcr. I)c r¿ldcr allercdc ovcr ct tcarn al'ernbcdsm¡¡¡nd, sonl cr rutineret i brugen
al' gcnsicli g bistartrl.

3.4 'l'itnærmclsc af tlc nationalc bcføjelscr vetlrørcndc inddrivelse af
filrtlringcr

l)ct rttcst prcsscrcrttlc bchov lbr tiln¿pnnelsc af'dc nationalc bcf'ø.iclscr cr tuldområdet.
lirrslag til harnloniscring al'dc nationale gcnncml'ørclseslovgivninger vil snarcst blivo
liun lagt af' Komnr issioncn.

l)ct nye f'ælles momssystem vil eventuelt kræve støne tilnærmelse af de nationale
bcfizjelser vedrørende inddrivelse af furdringer end overgangsordningen.
Kommissionen vil foreslå de nødvendige ændringer til Fællesskabets momslov-
givning som led i fierde fase af dets arbejdsprogram om det nye momssystem.

t4 Vcdrører ikke fordringer, som ikke omhandler nìotns og punktafgifter.
ls Rådets forordning (EØF) nr.2l8l92 af 27.1.1992 om administrativt samarbejde inden for området

indirekte skatter (moms), EFT L 24 af I .2.1992, s. I .
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Forslag til
EI.JROPA-PARLAMENTE'I'S OG RADETS DIREK'I'IV

om aendri rrg al' Ilådets cl i rckti v 7 6 / 30ll I llØlì
om gcnsirlig bistarrtl vccl indclrivclsc al' lìrrclringcr'

i lìrrbinclclsc rnctl fìrrartstaltrtirtgcr. dcr cr firt¿utsictct ¿rl'

l)crr l,)uropæiskc t lclviklings- og (iarantifìrrrcl lbr l,a¡rdbrugct. sarnt al'
landbrugsafþillcr og told og i fbrbindclse me<I merværdiafþif't og

visse punktalgifter

EUROPA-PARLAMENTET OG NÅNBT FOR DEN EUROPÆISKE LINION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig
artikcl 100 a),

u¡rdcr hcnvisning til lìlrslag lia Konrmissionenl('.

unrlcr hcrrvisning til udtalclsc fia I)ct Økononriskc og Sociale UdvalgrT.

i hcnholcl til ficrngarrgsnräclcrr i traktatc¡ts artikol lll9 llltr. og

ucl l'ra lialgcnclc bctragtningcr:

l)ct cr rroclvcrrdigt at ¿¡¡nclrc dc cksistcrcndc orclningcr vcdrørotrdc gcnsidig bistancl

vcd indclrivclsc al'lìrrtlringcr som omhandlct i lìådots tlirektiv 76/308lliØl;l'). ssncst

¿crrclrct vccl aktcn vedrørcnde Østrigs, lìinlands og Sveriges tiltrædelsc, fbr at imødegå

den trussel, som svig i stigende omfang udgør mod Fællesskabets og medlems-
staternes fìnansielle interesser og mod det indre marked;

nrcd henblik på en bedre beskyttelse af medlemsstaternes finansielle interesser og det

indre markcds neutralitet bør anvendelsesområdet for den i direktivet omhandlede
gcnsidigc bistand udvides til at omfatte fordringer vedrørende visse indkomst- og
l'ornrucskattcr;

onhvcr lìlrdrirrg. lilr hvilkcn clor er l'rcmsat annrodning onr intltJrivclsc. bør bctragtcs

sorìì cn lirrdring i tlon nrcdlcmsst¿rt, hvori dcn nryndighcd. <Jcr anmoclcs orn bistatt<I.

bcliltdcr sig, tlog bør clissc lìrLclringcr ikkr¡ vçrc privilcgcrcclc i lirrholcl til ligncnclo

lìrrtlrirrgcr, som opstär i clcrr püga:ldcndo mcdlctnsst¿tt;

med henblik på en mere effèktiv incldrivelse af fbrdringer, fbr hvilke der er fremsat
anmodning om inddrivelse, bør det dokument, som hjemler ret til eksekution,
betragtes som et dokument i den medlemsstat, hvori den myndighed, som anmodes
om bistand, befinder sig;

16 EFT
t7 EFT
l8 EFT
re EFT L 23 af t9.3.t976, s. 18.
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medlemsstater¡res benyttelse af gensidig bistand ved inddrivelse af' f'ordringcr bør
I'rcnr¡ncs vctl at gøre de gensidigc lìnansielle lìlrdelc ved dcnnc gcnsidige bistand
nruc tydcligc i dc cnkcltc till'u;ltlc:

dircktiv 76/3011/liØl; bør dcrfìrr ¿¡:ndros i ovcrcnsstc¡nmclse hcrnlcd -

{.JDS]'ED]' FØLCENDE DIREKTIV:

Artikel I

I di rc kti v 7 6 I 3 0tl I l:Øli firrctages t'øl gende ændringer :

l. 'fitlen alfattes således:

"l{å<lets direktiv 76/308ÆtØF af 15. marts 1976 onr gensidig bistand ved

indclrivclse al' fbrdringer i lì¡rbindelse mctl vissc afþif'tcr, skatter og andrc

lbranstaltningcr".

2. Artikcl 2 aflhttes således:

"Artikcl2

t, Dette direktiv linder anvendelsc pä alle f'ordringer vedrørende:

a) rcstitutionsr, interventioner og andre foranstaltninger, der helt eller
delvis linansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifbnd
fbr Landbruget, herunder de beløb, der opkræves som led i disse
foranstaltninger;

b) alþifter, som opkræves i medfør af den fælles markedsordning for
sukkcrprodukter;

c) importalþilIø;

d) eksportafgifïer;

c) mcrværdialþilI:

f) punktafgifter på:

- forarbejdet tobak

- alkohol og alkoholholdige drikkevarer

- mineralolier;

g) indkomst- og formueskatter;
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h) rcntc:r'og lrorlcr s¿rtttl otttkostrtittgcr 
' 

t¡,''5¡¡¡lkrlsc ¡lrctl irrtltlrivclsc
lf'tlc lìr'ch'i¡rgcr. tlcr cr'¿urfìr¡'l i litra u) til g).

2. Artikcl 4. 5 og (r gæltlcr kurt fìrl firrrlrirtgcr'. sonr ikkc cr ovcr trc iir
ganrlc ll rcgrtc lia clct tirls¡runkt. hvor lìrrclringcn o¡l'inclcligt o¡lstod i

tuvcrcttsstcmmolsc motl dc vcd lov cllcr aclminisl.rativt làstsattc
bestemmelser, der er gældende i den medlemsstat, hvori den
myndighed, der anmoder om bistand, befinder sig frem til tidspunktet
for fremsættelse af anmodningen. Såfremt der gøres indsigelse mod
fordringen, gælder disse artikler kun for fordringer, som ikke er over
tre år gamle at regne fra det tidspunkt, hvor der ikke længere kan gøres

indsigelse mod fordringen. "

3. I artikol 3 indsættes følgende led:

"itttportulþiflcr" ornl¿tttcr toldalþilicr og attclrc alþillcr. sonr h¿¡r s¿unrrìc

intlvirkrtirtg p¿i inrpurtcrr. larrdhrugsllþiltcr og antlrc alþillcr p¿i

itttportctt. sorìr cr piilagt inclcn firr r¿unnrcnrc al'tlcn f'r¡;llcs larrdbrugs-

¡rlitik cllcr sorn lctl i særligc ordningcr, dcr cr gælclcndc fìrr vissc
varcr, sonr cr licmbragt ved lìrrarbc.idning al' lanclbrugsproduktcr;

"ckspurtalþillcr" onll¿¡ttcr toldalgificr og andrc alþillcr, sotn har
sammo indvirkning pä cksportcn, landbrugsafþif ter og andre alþif'ter på

eksporten, som er pålagt inden for rammerne af den fælles
landbrugspolitik eller som led i særlige ordninger, der er gældende for
visse varer, som er frembragt ved forarbejdning af landbrugsprodukter;

"indkomst- og formueskat", hermed menes de skatter, som er opført i
artikel l, stk.3, iRådets direktiv 77/79918ØF* under hensyntagen til
bostc¡rrmelsernc i artikel 1, stk. 4, i samme direktiv.

lil¡f' l. 33ó al'27.12.1977. s. 15."

Ârtikr:l 4 ¡cndrcs sorn lirlgcr:

a) i stk. 2 ¿crtclrcs "navn og aclrcssc på" til "navn, adrcssc og alle andre
relevante oplysninger til identifikation af";

b) i stk. 3 udgår litra b).

I artikel 5, stk. 2, ændres "navn og adresse" til "navn, adresse og alle andre
relevante oplysninger til identifikation af denne".

Artikel T ændres som følger:

a) stk. 2 ændrcs som følger:

¡) i litra a) tilfb.ics lblgcndo: "undtagcn i tilfbldo, hvor artikcl 12.

stk. 2, anclct alìsnit. fìnclcr arrvcrrcJclsc";

,*

4.

5.

6.
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h)

ii) litra b) af'fattes således:

"b) rtür rlcn i <lcn ntcdlclusstat. i hvilkcn clcn bclìnclcr sig.

har ivu:rksat og allluttct tlc intlclrivclscslilrrctttingcr. dcr
kan intllcdcs påi grundlag al' det i stk. I na:vntc
dokument, og når de trufne fbranstaltninger ikke har

førtúl betaling af hele fordringen."

Stk. 3 og stk.4 affattes såledcs:

"1. I ¿urrtotlrtittgctl otìt itltltlrivclso al¡l'trrcs:

a) navn og adrcssc og alle andre oplysningcr til identilikation
al' den pågældende person;

b) navn, adrcssc og allc andre oplysningor til idcntilìkation af
den rnyndighed, som arrmoder om bistand;

c) en henvisning til det dokument, som hjemler ret til
eksekution, og som er udstedt i den medlemsstat, hvori den

myndighed, som anmoder om bistand, befinder sig;

d) fordringens art, beløbets størrelse, herunder hovedstol,

rcnter og bøder samt øvrige skyldige beløb anført i

valutaernc i de nrccllcmsstatsr, hvor de to myndighedcr
bclintlcr sig:

c) dct ticlspunkt. ltvor tlcll tnyndighcd, tlcl' ¿ttrtttotlcr ottt

bistand. og/cllcr dcn rrryrrtligltod, dcr att¡ltodcs ttltt bistaltcl.

undcrrcttcr mocltagcrcn ont lbrdringcn;

Ð tidspunktet, fra hvilket tvangsfuldbyrdelse er mulig i
henhold til de love, der er gældende i den medlemsstat,
hvori den myndighed, der anmoder om bistand, befinder
sig;

g) den procentuelle kompensation i overensstemmelse med

artikel I 8, stk. 2, andetafsnit;

h) alle andre relevante oplysninger.

I art¡rturlni¡rgctt anl'ørcs dc skyldigc rclltcr sonr clols hcstår al'ct
l¿rst bclob lì'e¡rr til ticlspunktct lirr annrotltringcrr og clcls sotn ct

variabclt bchrh. dcr l'ørst hcregncs vcd inddrivclsctt. lÌlr at tlclr

myntlighcd, sont anmotlcs onr bistand. kan bcrcgnc dct variablc
beløb, anfbres en rentesats og den beregningslnetodc, som den

myndighed, der anmodes om bistand, skal anvende til
beregning af de rentern som er påløbet fra anmodningstids-
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punktot f'rcm til tidspunktct fbr irrddrivolsc al' lbrdringcn hos

skyldncrcn.

4. t)ct skll al' anlrrochlirìgcn orìr intltlrivclsc licrrrgii. trt lrcting-

clscntc i stk. 2 cr oplyltlt."

7. Artikel 8 ændres til:

"Artikel S

Dct dokument, der hjemler ret til eksekution, anerkendes uden videre og

bch¿rncltcs automatisk som ct dokument, dcr hjemler ret til cksekution i clen

mccllclnsst¿¡t. hvori tlcn mynclighed, som attmodes om bistancl, bclindcr sig."

tl. Artikcl 9 a;nclrcs sont l'ølgcr:

a) i stk. I till'ø.ics l'ølgorrdc punktttttt:

"tlcft: clct bcløh. sonì cr incldrcvct af'clcn nrynclighocl. s()lll ¿¡llllloclos otlt

þistantl, ovcrlirros al'dcn rnyndighcd. dcr anttrodcs otn bistalttl. til clcn

rnyntlighcd, sollÌ alllnodcr om bistand."

b) stk. 2 ændres som f'ølger:

D i første afsnit, andet punktum, ændres ordet "overføres" til
"også overføres";

ii) andet afsnit udgår.

9. Artikel l0 af fattes således:

"Artikcl l0 
:

Itrrtlri¡gcr til i¡rtltlrivclsc or ikkc privilcgcrcclc i lìrrlroltl til ligrlcrrtlc lìrrtlrirrgcr.

sorrr opstáir i don nrccllclnsstat, i hvilkon tlcn ntynclighccl. tlcr anttttxlcs ottt

bistand, befìnder sig."

10. I artikel I I ændres "hvad den har foretaget sig" til "hvilke foranstaltninger den

har truffet"

11. Artikel 12, stk. 2, ændres som følger:

a) Efter første punktum tilføjes følgende: ", medmindre den myndighed,

der anmoder om bistand, anmoder om andet i overensstemmelse med

andet afsnit."

b) l;ølgende afsnit tilføjes:

..1lvis den myndighecl, som anmoder om bistand, lìndcr, at indsigclscn

vil blivc crkt¿¡¡rct ubcgrundct, kan dcn anm<ldc dcn nryndighcd, som
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t2.

t3.

14.

anmodcs onl bistantl, r)rn at indclrivc lbrdringcn. llvis indsigclscs-
spørgsrnärlct scncre alþørcs til f'oräcl lìrr skyldncrcn, tilbagcbctalcr clcn

nryncliglrcd. som annr(¡dcr orn bistand, evcntuclt indcJrgvnc bcløb mccl

till,rg al' cvr:rrtucl crstatning i uvcrcnsstcnrnrclsc rncd clc lovc og
bcstcnulrclscr'. s()lìr cr ga:ltle ntlc i tlcn rnccllcnrsstat. hvori tlctt
rrryrrclighcd. clcr anrtrodcs ottt [rist¿urd. hr:fìrrdcr sig."

Artikel l4 udgår.

I artikcl l7 ændres "og de dertil benyttede bilag" til "og det dokument, som
h.icnrlcr rct til cksckution og anclrc rclcvantc dokun'¡cntcr".

¡\,rLikcl l8 afl'attes sålcdes:

L

"Artikcl ltì

l)cn nrynclighccl. sonr antnoclcs onr bistand. incldrivor og tilbagcholclcr
cndvidcrc ornkostrríngcr, sorlr cr clirektc lbrbundot rrrccl inclclrivclsc af'
lbrdringcn i overcnsstemmclse mcd dc lovc og bestcnrmelser i den
nrcdlcmsstat, hvori myndigheden befinder sig, som er gældende l'or

ti lsvarendc fbrdringer.

Indtil den 31. december 2004 godtgøres alle omkostninger, bortset fra
de i stk. I nævnte, der påføres den myndighed, som anmodes om
bistand i forbindelse med den gensidige bistand, som førte til hel eller
delvis inddrivelse af fordringen af den myndighed, som anmoder om
bistand, i henhold til bostemmclserne i anclet af'snit.

Når clcn rnyndighecl, som anmotlss om bistancJ, har ovcrl'ørt dct beløb.
som er incldrevet af den myndighed, der anmodes om bistand, betalcr
den nrynclighcd, som anmodcr om bistand, et bcløb svarendc til mindst
0.1%r al'clct bcløb, som clert nryndighed, dcr annlocJcs oln bistancl.

incldlcv og uvcrfilrtc. l)r¡n¡rc proccntclcl l¿¡stsa:ttcs af'clc¡t nryrrcliglrccl.

sonr ¿¡nnloclcr om bistand, i clcn oprintlcligc artntoclning om inddrivclsc.

l;ra den l. .ianuar 2005 giver medlemsstaterne indbyrdes afkald på

ethvert krav om godtgørelse af omkostninger i forbindelse med den
gensidige bistand, som de yder hinanden i medfør af dette direktiv.

Den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmoder om bistand,
befinder sig, forbliver dog ansvarlig over for den medlemsstat, i
hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig, for
godtgørelse af eventuelle omkostninger og tab som følge aî foran-

.staltninger, som erklæres ubegrundede, og som er indledt for at fastslå
gyldigheden af fordringen eller af det dokumcnt, der cr udstedt af'den
myndighed, der anmoder om bistand."

2.

-t.

4.
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t5. Artikcl 22,stk.l. a:ndrcs til:

"1. l)c dotaljcrcclc rcglcr fìrr gcnncrnf'ørclsc af'artikcl 4. stk. 2 og stk. 4.

artikcl 5, stk. 2 og stk. 3, artikel 7, artikel 8, artikcl 9, artikcl I I, artikel 12.

stk. I og stk. 2, artikel 18, stk. 2, og artikel 25 og for, hvilke kommunika-
tionsmidler og omregningsregler myndighederne skal benytte, for overførsel

af inddrevne beløb og f'or fastsættelse af minimumsbeløb f'or f'ordringer, som

clanncr grundlag f'or anmodning om bistand, vedtages i overensstemmelse med

procccluren i stk. 2 og stk. 3."

l;olgcrrclc stykkc fìr.ics til artikcl 25:

"llvcr lncdlcltrsstlt unrlcrrcttcr hvcrt iir Kontntissitltclt olìì arrtt¡llct ¿rl'

arunorlningor otìì o¡rlysrrirrgcr. nrcddclclscr og intlclrivclst¡" clcr alìscttdcs og

nrocltagcs hvcrt år, l'orclringcrrrcs størrclsc, de inddrcvnc bcløb. de bcløb. som

anses fbr at være uerholdelige, og den tid, der er medgået til at udfbre disse

foranstaltninger. Kommissionen rapporterer hvert andet år til Europa-
Parlamentet og Rådet om anvendelsen af disse ordninger og om de opnåede

rcsultater."

Artikel2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestem-

melser i kraft for af efterkomme dette direktiv senest den

3l . deccmber 1999. De underretter straks Kommissionen herom.

Niir rlrctllcrrìsstotcnìc vccltagcr clisss lrcstcrnntclscr. skal clc indcholclc

crr hcrrvisrrirrg til dcttc dirõktiv. cllcr clc skal vccl oll'r:rrtliggørclscn
k:rlsagcs al' crt säclan hcnvisning. l)c l't¿r":t'lttcro rcglor lìlr dcttnr¡

hcnvisning l¿rsts¿¡ttcs al' medlcnlsstatcmc.

Medlcmsstaternc meddeler Kommissionen de vigtigste natiorlalc

retsfbrskrifter, som de udsteder på det område, som er omfattet af dette

direktiv, og fremsender endvidere en sammenligningstabel mellem

dette direktiv og de udstedte nationale retsforskrifter.

Artikel3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De

Europæiske Fællesskabers Tidende.

16.

")

Artikel4

l)cttc clircktiv cr rcttct til nlccllcrnsstatcrnc.

LJcll'ærdiget i lJruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

I'å Rådets vegnc

Formand
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I'in¡¡ nsieringsovcrsigt

l)r¿t lirrcsl{ictlc tlircktiv vil,, hvis clot blivur vcdtagct. ikkc lä nogorì ncgativ intlvirkning
pä l;ællesskabets egne indta:gter. Kompensationen, sonr beregnes som en procentdel
af den faktisk inddrevne del af fordringen, der betales af den medlemsstat, sorn

anmoder om'bistan{ til den medlemsstat, der annrodes om bistand (se artikel 18), vil
i,kke ændre fordelingen af indtægterne rnellem medlemsstaterne. I henhold til artikel
9, stk. l, skal hele det beløb, sorR er indd¡evet af myndighedeR, som anmodes orn
bistand. overføres til den myndighed, der anmoder om bistand, og vil derfor indgå i
gnrndlagct f'or bercgnirrgcn af dc¡r clcl. som clen medlemsstat, hvori. den rnyndighed,
som annrodcr om bistand, hcfinder sig. skal bctalc al'Fællesskabets egne indtægter.

l)ircktivct skal styrkc cfcrr gcnsicligc bistanr.l vccl inddrivclsc af'lirrclringcr. og dct cr
rlerfirr ogsä hcrrsiglcn. at tlet skal øgc ontl'irtrgct ¿rl'irrdelrcvnc hclolr i lìrrhindclsc rttctl

lirrtfrillglr:r vcrlnrsntlc skattcr og alþillcr. l)cttc vil havc crr positiv. ntr:rt vitnskclig
k vant i ficcrltar i nd v i rk n i rrg på I 

;a:l lcsskabcts buclgot.
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