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l.

BEGRUNDELSE

Den 26.06.1998 forelagde Kommissionen Rådet et'forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktivr om ændring af Rådets ¿irettiv Z613OïîEØF?
om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med
foranstaltninger, der er finansieret af Den Europæiske udviklings- og
Garantifond for Landbruget, samt af landbrugsafgifter og told og i
forbindelse med merværdiafgift og visse punktafgifter.

Det Økonomiske og sociale udvalg afgav en positiv udtalelse om dette
forslag den 27.januar L999.''

Europa-Parlamentet afgav ligeledes en positiv udtalelse om dette forslag den
12. februar 1999 og fremsatte en række ændringsforslag.a

Kommissionen godkendte fglgende ændringer, som skal understrege
Fællesskabets rolle og øge effektiviteten i forbindelse med inddrivelsen ãf
fordringer:

- i betragtningerne understreges det, at medlemsstaterne kal samarbejde om
bekæmpelse af skatteunddragelse og skâttesvig af hensyn til
konkurrenceevnen og den skattemæssige neutralitet i det indre marlied;

- i artikel 8 i direktiv 76/3ogl1ØF præciseres det, hvilken procedure der
skal fplges, hvis den indklagede gør indsigelse mod fordringens størrelse
eller eksekutionsdokumentets art;

- i betragtningerne og i artikel l0 i direktiv 76t30glBØF undersrreges der, at
de fordringer, som skal indrives, har samme fortrinsret som lignende
fordringer, der er opstået i den medlemsstat, hvor den myndighãd, der
anmodes om bistand, befinder sig;

- i artikel l8 i direktiv 7613081F;øF erstattes kompensationen (en procentdel
af det, þ-løb, som skal inddrives) af en godtgørelse af de faktiske
omkostninger. Denne godtgørelse vil blive forbeholdt tilfælde, som

lgmbyder særlige vanskeligheder, drejer sig om meget store beløb eller
falder inden for bekæmpelse af organiseret kriminalitei.

2.

3.

4.

Fry c 269 af 28.8.1998, s- 00r 6, KoM(1998)364 enderig udg. - coD 9g10206.
Rådets direkriv 76t30BtEØF af 15. marrs l9zé, EFT L73-af Iö.¡.tgio, s. t8, ændret
ved Råders direkriv 79il071t8ØF af 6. december |979,EFT L 331 af i7.lz.tglg,
s. 10, samt ved Rådets direktiv 9ul08lEøF af 14. december lgg2, eFT L 3g0 af 3t.l2.lgg2,
s.124.
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BetragtninS2a (ny)

inden for rammerne af det indre marked
l>ør rnan beskytte Fællesskabets og
medlemsstaternes finansielle interessei
som i stadìg højere grad trues af svig,
med henblik på bedre at sikre
konkurrenceevnen og det indre markeds
fiskale neutralitet;

Betragtning 3

enhver fordring, for hvilken der er
fremsat anmodning om inddrivelse, bør
betragtes som en fordring i 

'den

medlemsstat, hvori den myndìghed, der
anmodes om bistand, befinder sig, dogLWr disse fordringer ikke "'være
privilegerede i forhold til lignende
fordringer, som opstår i den pågæïdenàe
medlemsstat;

enhver fordring, for hvilken der er
fremsat anmodning om inddrivelse, bør
betragtes som en fordring i den
medlemsstat, hvori den myndighed, der
anmodes om bistand, Læfînder sig, og
disse fordringer l>ør have ,u-r*õ
priviligerede status som lignende
fordringer, som opstår i den
pågældende medlemsstat;

Betragtning 5

medlemsstaternes benyttelse af gensidig
bistand ved inddrivehâ af forOriñger Uàr
fremmes ved ú gØre de ge-nsidile
finansietle fordele véd denne ã.nriJii,
li1ry¿ 'mere tydelige i de enketie
tilfælde;

Benytrelse af gensidig bistand ved
inddrivelse af fordringer kan kun under
særlige omstændigheder være baseret
på finansielle fordele eller en andel i de
opnåede resultater, men princþet om
godtgørelse af omkostninger aiìnhver
art til den medlemsstat, der anmodes
om bistand, skal fastslås;



b)

c)

d)

e)

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

b)

3aa
J.

a)

Artikel 1, nr. 6, Iita b)

stk. 3 og 4 affattes således: b) stk. 3 og 4 affattes således:

I anmodningen om inddrivelse "3. I anmodningen om inddrivelse
anføres: ânføres:

navn og adresse og alle andre
oplysninger til identifikation af den
pågældende person,

navn, adresse og alle andre
oplysninger til identifikation af den
myndighed, som anmoder om
bistand,

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,

fordringens art, beløbets størrelse,
herunder hovedstol, renter og Mder
samt pvrige skyldige beløb anført i
valutaerne i de medlemsstater, hvor
de to myndigheder befinder sig,

det tidspunkt, hvor den myndighed,
der anmoder om bistand, ogleller
den myndighed, der anmodes om
bistand, underretter modtageren om
fordringen,

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,

den procentuelle kompensation i
overensstenrmelse med artikel 18,
stk. 2, andet afsnit,

alle andre relevante oplysninger.

a) navn, adresse og alle andre
oplysninger til identifikation af den
pågældende person,

b) navn, adresse og alle andre
oplysninger til identifrkation af den
myndighed, som anmoder 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, renter og bøder
samt Øvrige skyldige beløb anført i
valutaerne i de medlemsstater, hvor
de to myndigheder befinder sig,

e) det tidspunkt, hvor den myndighed,
der anmoder om bistand, ogleller
den myndighed, der anmodes om
bistand, underretter modtageren om
fordringen,

f) 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) alle andre relevante oplysninger.s)

h)

4



I anmodningen anføres de skyldige
renter, som dels består af et fast beløb
frem til tidspunktet for anmodningen og
dels et variabelt beløb, der først
beregnes ved inddrivelsen. For at den
myndighed, som anmodes om bistand,
kan beregne det variable beløb, anføres
en rentesats og den beregningsmetode,
som den myndighed, der anmodes om
bistand, skal anvende til beregning af cle
renter, som er påløbet fra
anmodningstidspunktet frem til
tidspunktet for inddrivelse. af fordringen
hos skyldneren";

I anmodningen anføres de skyldige
renter, som dels består af et fast Mløb
frem til tidspunkt for anmodningen og
dels et variabelt beløb, der først
beregnes ved inddrivelsen. For at den
myndighed, som anmodes om bistand,
kan beregne det variable beløb, anføres
en rentesats og den beregningsmetode,
som den myndighed, der anmodes om
bistand, skal anvende til beregning af
de renter, som er påløbet fra
anmodningstidspunktet frem til
tidspunktet for inddrivelse af fordringen
hos skyldneren";

Artikel S ændres til :

<Artikel g

Det dokument, der hjemler ret til
eksekution, anerkendes uden videre og
behandles automatisk som et dokument,
der hjemler ret ril eksekution i den
medlemsstat, hvori den myndighed, som
anmodes om bistand, befinder sig>.

Artikel 8 affaftes således:

<Artikel g

Det dokument, der hjemler ret til
eksekution, anerkendes uden videre og
behandles automatisk som et dokumeni
der hjemler ret til eksekution i den
medlemsstat, hvori den myndighed,
som anmodes om bistand, befinder sig.

I tilfælde al at denne anerkendelse
givgr anledning ril indsigelse
vedrørende fordringen èlter
eksekutionsdokumentet udstedt af den
myndighed, som anmoder om bistand,
finder bestemmelserne i artikel lz
anvendelse.>>

Artikel I, nr. 7

Artikel I, nr. 9

Artikel l0 affattes således :

<Artikel 10

Fordringer til inddrivelse er ikke
priviligerede i forhold ril lignende

fo¡{iryer, som opstår i den medleirsstat,
i hvilken den myndighed, der anmodes
om bistand, befinder sig.>

A¡tikel l0 affanes således :

<Artikel l0

Fordringer til inddrivelse har samme
priviligerede status som lignende
fordringer, som opstår i den
medlemsstat, i hvilken den myndighed,
der anmodes om bistand, befinder sig.>



Artikel l, nr. 14

Artikel 18 affattes således :

<Artikel 18

l. Den myndighed, som anmodes om
bistand, inddriver og tilbageholder
endvidere omkostninger, som er direkte
forbundet med inddrivelse af fordringen
i overensstemmelse med de love og
bestemmelser i den medlemsstat, hvori
myndigheden befincler sig, som er
gældende for tilsvarende fordringer.

2. 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 delvib
inddrivelse af fordringen, af den
myndighed, som anmoder om bistand,
i henhold til bestemmelserne i andet
afsnit.>>

Når den myndighed, som anmodes om
bistand, har overført det beløb, som er
inddrevet af den myndighed, der
anmodes om bistand, betaler den
myndighed, som anmoder om bistand,
et beløb svarende til mindst O,IVo af det
beløb, som den myndighed, der
anmodes om bistand, inddrev og
overfø¡te. Denne procentdel fastsættes
af den myndighed, som anmoder om
bistand, i den oprindelige anmodning
om inddrivelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den

Artikel 18 affattes således :

<Artikel 18

1. Den myndighed, som anmodes om
bistand, inddriver og tilbageholder
endvidere omkostninger, som er
direkte forbundet med inddrivelse af
fordringen i overensstemmelse .med

de love og bestemmelser i den
medlemsstat, hvori myndigheden
befinder sig, som er gældende for
tilsvarende fordringer.,

2. Den myndighed, som anmoder om
bistand, godtgør i henhold til
bestemmelserne i andet afsnit 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.>

Ved inddrivelser, der enten
frembyder særlige vanskeligheder,
drejer sig om meget store beløb eller
falder inden for rammerne af
bekæmpelsen af organiseret
kriminalitet, kan de myndigheder,
som anmoder om og anmodes om
bistand, aftale, særlige
godtgørelsesregler for det
pågældende tilfælde.

P,å Råde:ts vegne
Formand

På Europa- Parlamentets ve gne
Formand
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