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BILAG
BILAG V
INDBERETNINGSREGLER FOR PLATFORMSOPERATØRER
I dette bilag fastlægges de regler for indberetning og passende omhu, som skal anvendes af de
Indberettende Platformsoperatører med henblik på at sætte medlemsstaterne i stand til gennem
automatisk udveksling at meddele de oplysninger, der er nævnt i dette direktivs artikel 8ac.
I bilaget beskrives også de regler og administrative procedurer, som medlemsstaterne skal
have indført for at sikre en effektiv gennemførelse og overholdelse af de procedurer for
indberetning og passende omhu, der er fastsat i bilaget.

AFDELING I
DEFINITIONER
Følgende udtryk har den betydning, der er anført nedenfor:
A. Indberettende Platformsoperatører
1.

"Platform": enhver form for software, herunder et websted eller en del heraf samt
applikationer, herunder mobilapplikationer, der er tilgængelige for brugere, og som
gør det muligt for Sælgere at blive sat i forbindelse med andre brugere med henblik
på direkte eller indirekte at udføre en Relevant Aktivitet for de pågældende brugere.
Det omfatter også eventuelle ordninger for opkrævning og betaling af et Vederlag i
forbindelse med en Relevant Aktivitet.
Udtrykket "Platform" omfatter ikke software, der uden yderligere indgreb i
forbindelse med udøvelsen af en Relevant Aktivitet alene gør det muligt:
(a)

at behandle betalinger i forbindelse med en Relevant Aktivitet

(b)

for brugere at opliste eller reklamere for en Relevant Aktivitet

(c)

omdirigere eller overføre brugere til en Platform.

2.

"Platformsoperatør": en Enhed, der indgår kontrakter med Sælgere om at stille en hel
platform eller dele heraf til rådighed for de pågældende Sælgere.

3.

"Indberettende Platformsoperatør": en Platformsoperatør, som befinder sig i en eller
flere af følgende situationer:
(a)

(b)
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er skattemæssigt hjemmehørende i en medlemsstat eller, hvis en
Platformsoperatør ikke har skattemæssigt hjemsted i en medlemsstat, opfylder
en af følgende betingelser:
i)

den er stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

ii)

den har sit hovedsæde (herunder den faktiske ledelse) i en medlemsstat

iii)

den har et fast driftssted i en medlemsstat

den er hverken skattemæssigt hjemmehørende eller registreret eller ledet i en
medlemsstat eller har et fast driftssted i en medlemsstat, men faciliteterer
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udførelsen af en Relevant Aktivitet for Sælgere, der skal indberettes, eller
udlejningen af fast ejendom beliggende i en medlemsstat.
4.

"Relevant Aktivitet": en aktivitet, der udføres for Vederlag, og som er et eller flere af
følgende:
(a)

leje af fast ejendom

(b)

en Personlig Tjeneste

(c)

salg af varer

(d)

leje af transportmidler af enhver art

(e)

investering og udlån i forbindelse med crowdfunding som defineret i Unionens
retlige rammer for finansielle markeder.

Udtrykket "Relevant Aktivitet" omfatter ikke en aktivitet, der udføres af en Sælger,
der handler som ansat hos den Indberettende Platformsoperatør, eller en Enhed, der
er forretningsmæssigt forbundet med Platformsoperatøren.
5.

"Vederlag": enhver form for kompensation med fradrag af gebyrer, provisioner eller
afgifter, der bliver tilbageholdt eller opkrævet af den Indberettende
Platformsoperatør, og som betales til eller krediteres en Sælger i forbindelse med den
Relevante Aktivitet, hvis størrelse er kendt eller kunne være kendt af
Platformsoperatøren.

6.

"Personlig Tjeneste": en tjeneste, der omfatter tids- eller opgavebaseret arbejde
udført af en eller flere personer, der handler enten uafhængigt af eller på vegne af en
Enhed, og som udføres efter anmodning fra en bruger, enten online eller fysisk
offline efter at være blevet formidlet via en platform.

B. Sælgere, der skal indberettes
1.

"Sælger": en platformsbruger, enten en fysisk person eller en Enhed, der registreres
på Platformen på et hvilket som helst tidspunkt i den Indberetningspligtige Periode,
og som udfører den Relevante Aktivitet.

2.

"Aktiv Sælger": enhver Sælger, der enten udfører en Relevant Aktivitet i den
Indberetningspligtige Periode eller bliver betalt eller får krediteret Vederlag i
forbindelse med en Relevant Aktivitet i den Indberetningspligtige Periode.

3.

"Sælger, der skal indberettes": enhver Aktiv Sælger, bortset fra en Udelukket Sælger,
der er hjemmehørende i en medlemsstat, eller som har udlejet fast ejendom
beliggende i en medlemsstat.
En Sælger, der skal indberettes, anses for at være hjemmehørende i en medlemsstat
som defineret i første afsnit, hvis den pågældende opfylder en af følgende betingelser
i den Indberetningspligtige Periode:

4.
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(a)

den pågældende havde sin Primære Adresse i en medlemsstat

(b)

den
pågældende
havde
et
skatteregistreringsnummer
momsregistreringsnummer, der er udstedt i en medlemsstat

(c)

for en Sælger, der er en Enhed, den pågældende havde et fast driftssted i en
medlemsstat.

eller

"Udelukket Sælger": enhver Sælger, der er en Offentlig Enhed.
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C. Andre definitioner
1.

"Enhed": en juridisk person eller en juridisk ordning, f.eks. et selskab, et partnerskab,
en trust eller en fond.

2.

"Offentlig Enhed": en regering i en medlemsstat eller anden jurisdiktion, enhver
politisk underinddeling af en medlemsstat eller anden jurisdiktion (der omfatter stat,
provins, region eller kommune) eller en myndighed eller anden institution, der ejes
fuldt ud af en medlemsstat eller anden jurisdiktion eller af en eller flere af
ovenstående (hver især en "Offentlig Enhed").

3.

"Skatteregistreringsnummer": et skattenummer, eller hvad der til praktiske formål
svarer dertil i mangel af et skatteregistreringsnummer.

4.

"Momsregistreringsnummer": det unikke nummer, der identificerer en afgiftspligtig
person eller en ikke-afgiftspligtig juridisk enhed, som er momsregistreret.

5.

"Primær Adresse": den adresse, som er den primære bopæl for en Sælger, der er en
enkeltperson, samt den adresse, som er det vedtægtsmæssige hjemsted for en Sælger,
der er en Enhed.

6.

"Indberetningspligtig Periode": det kalenderår, for hvilket der foretages indberetning
i henhold til afdeling III.

7.

"Ejendom": enhver fast ejendom beliggende på samme adresse, som af samme
Sælger udbydes til leje på en Platform.

8.

"Finansiel Kontoidentifikator": det unikke identifikationsnummer eller
referencenummer, som Platformsoperatøren har adgang til, for den bankkonto eller
anden lignende betalingskonto, som Vederlaget betales eller krediteres til.

AFDELING II
PROCEDURER FOR PASSENDE OMHU
Følgende procedurer finder anvendelse med henblik på at identificere Sælgere, der skal
indberettes.
A. Sælgere, der ikke skal undersøges
Med henblik på at fastslå, om en Sælger, der er en Enhed, kan betragtes som en Udelukket
Sælger som beskrevet i afsnit B, punkt 4, kan en Indberettende Platformsoperatør anvende
offentligt tilgængelige oplysninger eller en bekræftelse fra den pågældende Sælger.
B. Indsamling af oplysninger om Sælger
1.
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Den Indberettende Platformsoperatør indsamler følgende oplysninger for hver
Sælger, der er en fysisk person:
(a)

for- og efternavn

(b)

Primær Adresse

(c)

ethvert skatteregistreringsnummer, der er udstedt til Sælgeren, herunder fra
hver enkelt udstedelsesmedlemsstat
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2.

(d)

Sælgers momsregistreringsnummer, hvis et sådant findes

(e)

fødselsdato.

Den Indberettende Platformsoperatør indsamler følgende oplysninger for hver
Sælger, der er en Enhed og ikke en Udelukket Sælger:
(a)

den juridiske betegnelse

(b)

Primær Adresse

(c)

ethvert skatteregistreringsnummer, der er udstedt til Sælgeren, herunder fra
hver enkelt udstedelsesmedlemsstat

(d)

Sælgers momsregistreringsnummer, hvis et sådant findes

(e)

virksomhedsregistreringsnummer

(f)

i givet fald eksistensen af et fast driftssted i Unionen, med angivelse af hver af
de respektive medlemsstater, hvor et sådant fast driftssted er beliggende.

3.

Uanset afsnit B, punkt 1 og 2, er den Indberettende Platformsoperatør ikke forpligtet
til at indsamle de oplysninger, der er omhandlet i afsnit B, punkt 1, litra b)-e), og
afsnit B, punkt 2, litra b)-f), hvis den baserer sig på direkte bekræftelse af Sælgers
identitet og bopæl ved hjælp af en identifikationstjeneste, der stilles til rådighed af en
medlemsstat eller Unionen for at fastslå Sælgers identitet og skattemæssige hjemsted.

4.

Uanset afsnit B, punkt 1, litra c), og afsnit B, punkt 2, litra c) og e), kræves det ikke,
at skatteregistreringsnummeret eller virksomhedsregistreringsnummeret alt efter
omstændighederne indhentes i følgende situationer:
(a)

Sælgerens bopælsmedlemsstat udsteder ikke et skatteregistreringsnummer eller
et virksomhedsregistreringsnummer til Sælgeren

(b)

Sælgerens bopælsmedlemsstat kræver ikke indhentelse af
skatteregistreringsnummer, der er udstedt til den pågældende Sælger.

det

C. Kontrol af oplysninger om Sælger
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1.

Den Indberettende Platformsoperatør skal afgøre, om de oplysninger, der er
indsamlet i henhold til afsnit A, afsnit B, punkt 1, afsnit B, punkt 2, litra a)-e), og
afsnit E, er pålidelige, ved hjælp af alle de oplysninger og dokumenter, der er
tilgængelige for den Indberettende Platformsoperatør i dennes registre, samt enhver
form for elektronisk grænseflade, der stilles gratis til rådighed af en medlemsstat
eller Unionen med henblik på at fastslå gyldigheden af skatteregistreringsnummeret
og/eller momsregistreringsnummeret.

2.

Uanset afsnit C, punkt 1, kan den Indberettende Platformsoperatør med henblik på
gennemførelse i medfør af afsnit F, punkt 2, af procedurerne for passende omhu
afgøre, om de oplysninger, der er indsamlet i henhold til afsnit A, afsnit B, punkt 1,
afsnit B, punkt 2, litra a)-e), og afsnit E, er pålidelige, ved hjælp af oplysninger og
dokumenter, der er tilgængelige for den Indberettende Platformsoperatør i dennes
elektronisk søgbare registre.

3.

I henhold til afsnit F, punkt 3, litra b), og uanset afsnit C, punkt 1 og 2, skal den
Indberettende Platformsoperatør i tilfælde, hvor den har grund til at tro, at de
oplysninger, der er beskrevet i afsnit B eller E, kan være unøjagtige i forhold til de
oplysninger, som den kompetente myndighed i en medlemsstat, der deltager i en
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anmodning vedrørende en specifik Sælger, har fremlagt, anmode Sælgeren om at
berigtige de oplysninger, der blev konstateret ukorrekte, og fremlægge pålidelige og
uafhængige støttedokumenter, data eller oplysninger, f.eks.:
a)

et gyldigt identifikationsdokument udstedt af en offentlig myndighed

b)

en nyligt udstedt attest for skattemæssigt hjemsted.

D. Fastlæggelse af Sælgers bopælsmedlemsstat(er) med henblik på dette direktiv
1.

En Indberettende Platformsoperatør anser en Sælger for at være hjemmehørende i
den medlemsstat, hvor Sælger har sin Primære Adresse. Hvis denne medlemsstat er
forskellig fra den medlemsstat, hvor Sælger har sin Primære Adresse, anser en
Indberettende Platformsoperatør Sælger for også at være hjemmehørende i den
medlemsstat,
som
har
udstedt
skatteregistreringsnummeret
eller
momsregistreringsnummeret. Hvis Sælger har fremlagt oplysninger om eksistensen
af et fast driftssted, jf. afsnit B, punkt 2, litra f), skal en Indberettende
Platformsoperatør anse Sælger for også at være hjemmehørende i den respektive
medlemsstat, som Sælgeren har angivet.

2.

Uanset afsnit D, punkt 1, skal en Indberettende Platformsoperatør anse en Sælger for
at være hjemmehørende i hver medlemsstat som bekræftet af en elektronisk
identifikationstjeneste, der stilles til rådighed af en medlemsstat eller Unionen i
henhold til afsnit B, punkt 3.

E. Indsamling af oplysninger om udlejet fast ejendom
Hvis en Sælger er involveret i en Relevant Aktivitet, der vedrører udleje af fast ejendom, skal
den Indberettende Platformsoperatør indsamle adressen på hver Ejendom og, hvis der er
udstedt et sådant, det respektive matrikelnummer.
F. Timing og gyldighed af procedurer for passende omhu
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1.

En Indberettende Platformsoperatør skal gennemføre de procedurer for passende
omhu, der er fastsat i afsnit A til E, senest den 31. december i den
Indberetningspligtige Periode.

2.

Uanset afsnit F, punkt 1, skal de procedurer for passende omhu, der er fastsat i afsnit
A til E, for så vidt angår Sælgere, der allerede var registreret på Platformen den 1.
januar 2022 eller fra den dato, hvor en Enhed bliver en Indberettende
Platformsoperatør, være afsluttet senest den 31. december i den anden
Indberetningspligtige Periode for den Indberettende Platformsoperatør.

3.

Uanset afsnit F, punkt 1, kan en Indberettende Platformsoperatør anvende de
procedurer for passende omhu, der er gennemført i forbindelse med tidligere
Indberetningspligtige Perioder, forudsat at:
(a)

de oplysninger om Sælger, der kræves i henhold til afsnit B, punkt 1 og 2,
enten er blevet indsamlet og kontrolleret eller bekræftet inden for de seneste 36
måneder og

(b)

den Indberettende Platformsoperatør ikke har grund til at tro, at de oplysninger,
der er indsamlet i henhold til afsnit A, B og E, er blevet upålidelige eller er
ukorrekte.
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G. Anvendelse af procedurerne for passende omhu udelukkende på Aktive Sælgere
En Indberettende Platformsoperatør kan vælge at gennemføre procedurerne for passende
omhu i henhold til afsnit A til F udelukkende i forhold til Aktive Sælgere.
H. Afslutning af procedurerne for passende omhu ved tredjepart
1.

En Indberettende Platformsoperatør kan antage en tredjepartstjenesteudbyder til at
opfylde de forpligtelser vedrørende passende omhu, der er fastsat i denne afdeling,
men disse forpligtelser påhviler fortsat den Indberettende Platformsoperatør.

2.

Hvis en Platformsoperatør opfylder kravene til passende omhu over for en
Indberettende Platformsoperatør i forhold til den samme Platform i henhold til afsnit
H, punkt 1, skal Platformsoperatøren gennemføre procedurerne for passende omhu i
henhold til reglerne i denne afdeling.

AFDELING III
INDBERETNINGSKRAV
A. Indberetningstidspunkt og -måde
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1.

En Indberettende Platformsoperatør som omhandlet i afdeling I, afsnit A, punkt 3,
litra a), skal til den kompetente myndighed i den medlemsstat, der er fastlagt i
overensstemmelse med afdeling I, afsnit A, punkt 3, litra a), indberette de
oplysninger, der er fastsat i denne afdelings afsnit B, for så vidt angår den
pågældende Indberetningspligtige Periode senest den 31. januar i året efter det
kalenderår, hvor Sælger identificeres som Sælger, der skal indberettes.

2.

Hvis en Indberettende Platformsoperatør som omhandlet i afdeling I, afsnit A,
punkt 3, litra a), opfylder en af de deri anførte betingelser i mere end én medlemsstat,
vælger den én af disse medlemsstater til at opfylde de indberetningskrav, der er
fastsat i denne afdeling. En sådan Indberettende Platformsoperatør skal indberette de
oplysninger, der er anført i denne afdelings afsnit B, for så vidt angår den
pågældende Indberetningspligtige Periode til den kompetente myndighed i den
medlemsstat, den pågældende har valgt, da dette er fastsat i medfør af afdeling IV,
afsnit E, punkt 1, senest den 31. januar i året efter det kalenderår, hvor Vederlaget
betales til eller krediteres en Sælger, der skal indberettes, for den Relevante Aktivitet.

3.

En Indberettende Platformsoperatør som omhandlet i afdeling I, afsnit A, punkt 3,
litra b), indberetter de oplysninger, der er nævnt i denne afdelings afsnit B, for så vidt
angår den Indberetningspligtige Periode til den kompetente myndighed i
registreringsmedlemsstaten, således som det er fastlagt i overensstemmelse med
afdeling IV, afsnit F, punkt 1, senest den 31. januar i året efter det kalenderår, hvor
Vederlaget betales til eller krediteres en Sælger, der skal indberettes, for den
Relevante Aktivitet.

4.

En Indberettende Platformsoperatør skal også stille de oplysninger, der er fastsat i
afsnit B, punkt 2 og 3, til rådighed for den Sælger, som den vedrører, senest den 31.
januar i året efter det kalenderår, hvor Vederlaget betales til eller krediteres en
Sælger, der skal indberettes, for en Relevant Aktivitet.
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5.

Oplysningerne vedrørende det Vederlag, der er betalt eller krediteret i papirpenge,
skal indberettes i den valuta, hvori den blev betalt eller krediteret. Hvis Vederlaget
blev betalt eller krediteret i en anden form end papirpenge, skal det indberettes i den
lokale valuta, konverteret eller værdiansat på en måde, som den Indberettende
Platformsoperatør anvender konsekvent.

6.

Oplysningerne om Vederlaget og andre beløb indberettes i det kvartal af den
Indberetningspligtige Periode, hvor Vederlaget blev betalt eller krediteret.

B. Oplysninger, der skal indberettes
Hver Indberettende Platformsoperatør indberetter følgende oplysninger:
1.

Navn, registreret kontoradresse og skatteregistreringsnummer for den Indberettende
Platformsoperatør samt navn(e) på den eller de Platforme, med hensyn til hvilke den
Indberettende Platformsoperatør indberetter.

2.

Hvad angår Sælgere, der skal indberettes, og som har udøvet en Relevant Aktivitet,
bortset fra udlejning af fast ejendom:

3.
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a)

de oplysninger, der skal indsamles i henhold til afdeling II, afsnit B

b)

den Finansielle Kontoidentifikator, for så vidt den er tilgængelig for den
Indberettende Platformsoperatør og den kompetente myndighed i den
medlemsstat, hvor den Sælger, der skal indberettes, er hjemmehørende, ikke
har meddelt de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater, at den
ikke har til hensigt at anvende den Finansielle Kontoidentifikator til dette
formål

c)

hvis forskellig fra navnet på den Sælger, der skal indberettes, navnet på
indehaveren af den finansielle konto, hvortil Vederlaget betales eller krediteres,
for så vidt den Indberettende Platformsoperatør har kendskab til den, samt alle
andre finansielle identifikationsoplysninger, der er til rådighed for den
Indberettende Platformsoperatør med hensyn til kontohaveren

d)

hver medlemsstat, hvor den Sælger, der skal indberettes, er hjemmehørende
med henblik på direktivet, jf. afdeling I, afsnit B, punkt 3

e)

det samlede Vederlag, der er betalt eller krediteret for hvert kvartal i den
Indberetningspligtige Periode

f)

alle gebyrer, provisioner eller afgifter, som er tilbageholdt eller opkrævet af
den Indberettende Platform i hvert kvartal af den Indberetningspligtige Periode.

For så vidt angår hver Sælger, der skal indberettes, og som har leveret tjenesteydelser
vedrørende udlejning af fast ejendom:
a)

de oplysninger, der skal indsamles i henhold til afdeling II, afsnit B

b)

den Finansielle Kontoidentifikator, for så vidt den er tilgængelig for den
Indberettende Platformsoperatør og den kompetente myndighed i den
medlemsstat, hvor den Sælger, der skal indberettes, er hjemmehørende, ikke
har meddelt de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater, at den
ikke har til hensigt at anvende den Finansielle Kontoidentifikator til dette
formål

c)

hvis forskellig fra navnet på den Sælger, der skal indberettes, navnet på
indehaveren af den finansielle konto, hvortil Vederlaget betales eller krediteres,
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i det omfang, den Indberettende Platformsoperatør har kendskab til den, samt
alle andre finansielle identifikationsoplysninger, der er til rådighed for den
Indberettende Platformsoperatør med hensyn til kontohaveren
d)

hver medlemsstat, hvor den Sælger, der skal indberettes, er hjemmehørende
med henblik på dette direktiv, jf. afdeling I, afsnit B, punkt 3

e)

adressen på hver Ejendom, der fastsættes efter procedurerne i afdeling II,
punkt E, samt det respektive matrikelnummer, hvis et sådant findes

f)

det samlede Vederlag, der er betalt eller krediteret for hvert kvartal i den
Indberetningspligtige Periode

g)

alle gebyrer, provisioner eller afgifter, som er tilbageholdt eller opkrævet af
den Indberettende Platformsoperatør i
hvert kvartal af den
Indberetningspligtige Periode

h)

i givet fald antallet af dage, hver enkelt Ejendom var udlejet i den
Indberetningspligtige Periode, og typen af hver enkelt Ejendom.

AFDELING IV
EFFEKTIV GENNEMFØRELSE
I henhold til artikel 8ac skal medlemsstaterne have indført regler og administrative procedurer
med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse og overholdelse af de krav til passende
omhu og indberetning, der er fastsat i afdeling II og III i dette bilag.
A. Regler om håndhævelse af kravene til indsamling og kontrol i afdeling II
1.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at kræve, at de
Indberettende Platformsoperatører håndhæver kravene til indsamling og kontrol
ifølge afdeling II for så vidt angår de Sælgere, de skal indberette.

2.

Hvis en Sælger, der skal indberettes, ikke afgiver de oplysninger, der kræves i
afdeling II, efter to påmindelser efter den første anmodning fra den Indberettende
Platformsoperatør, skal sidstnævnte lukke Sælgerens konto og forhindre Sælgeren i
på ny at blive registreret på Platformen i en periode på seks måneder eller
tilbageholde betaling af Vederlaget til Sælgeren.

B. Regler om, at Indberettende Platformsoperatører skal føre registre over de skridt, der er
taget, og de oplysninger, der er anvendt under udførelsen af procedurerne for passende omhu
og indberetningskravene, og passende foranstaltninger til at tilvejebringe de pågældende
registre
1.

DA

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at kræve, at de
Indberettende Platformsoperatører fører registre over de skridt, der er taget, og de
oplysninger, der er lagt til grund for gennemførelsen af de procedurer for passende
omhu og indberetningskrav, der er fastsat i afdeling II og III. Disse registre skal være
tilgængelige i en tilstrækkelig lang periode og under alle omstændigheder i en
periode på mindst fem og højst syv år efter udgangen af den Indberetningspligtige
Periode, som de vedrører.
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2.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger, herunder muligheden for at
stille krav om indberetning til Indberettende Platformsoperatører, for at sikre, at alle
nødvendige oplysninger er indberettet til den kompetente myndighed, således at
denne kan opfylde forpligtelsen til at meddele oplysninger i henhold til artikel 8ac,
stk. 2.

C. Administrative procedurer til kontrol af de Indberettende Platformsoperatørers
overholdelse af procedurerne for passende omhu og indberetningskravene
Medlemsstaterne fastlægger administrative procedurer med henblik på at kontrollere, at de
Indberettende Platformsoperatører overholder de procedurer for passende omhu og
indberetningskrav, der er fastsat i afdeling II og III.
D. Administrative procedurer til opfølgning over for en Indberettende Platformsoperatør i
tilfælde af ufuldstændige eller unøjagtige indberettede oplysninger
Medlemsstaterne fastlægger procedurer for opfølgning af indberetninger
platformsoperatører i tilfælde af ufuldstændige eller unøjagtige indberettede oplysninger.

fra

E. Administrativ procedure for valg af én enkelt medlemsstat, hvortil der skal indberettes
Hvis en Indberettende Platformsoperatør som omhandlet i afdeling I, afsnit A, punkt 3,
litra a), opfylder en af de deri anførte betingelser i mere end én medlemsstat, vælger den én af
disse medlemsstater til at opfylde de indberetningskrav, der er fastsat i afdeling III. Den
Indberettende Platformsoperatør underretter alle de kompetente myndigheder i disse
medlemsstater om sit valg.
F. Administrativ procedure for individuel registrering af en Indberettende Platformsoperatør
1.

En Indberettende Platformsoperatør som omhandlet i afdeling I, afsnit A, punkt 3,
litra b), skal lade sig registrere hos den kompetente myndighed i en hvilken som helst
medlemsstat i henhold til artikel 8ac, stk. 4, når den pågældende påbegynder sin
virksomhed som Platformsoperatør. Hvis en sådan Indberettende Platformsoperatør
allerede er momsregistreret i Unionen i henhold til den særordning, der er omhandlet
i artikel 358a ff. i Rådets direktiv 2006/112/EF1, eller i henhold til den særordning,
der er fastsat i artikel 369a ff. i nævnte direktiv, må den pågældende ikke lade sig
registrere i nogen anden medlemsstat.

2.

Den Indberettende Platformsoperatør meddeler den medlemsstat, hvor den
pågældende er registreret, følgende oplysninger om sig selv:

1

DA

(a)

navn

(b)

postadresse

(c)

elektroniske adresser, herunder websteder

(d)

eventuelt skatteregistreringsnummer
Platformsoperatør

udstedt

til

den

Indberettende

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347
af 11.12.2006, s. 1).
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(e)
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en erklæring om, at Platformen ikke allerede er momsregistreret i Unionen.

3.

Den Indberettende Platformsoperatør underretter medlemsstaten om enhver ændring
af de oplysninger, der er givet i henhold til afsnit F, punkt 2.

4.

Den medlemsstat, hvor registrering alene sker, tildeler den Indberettende
Platformsoperatør et individuelt identifikationsnummer og underretter den
pågældende ad elektronisk vej.

5.

Den medlemsstat, hvor registrering alene sker, sletter en
Platformsoperatør fra registret i følgende tilfælde:

Indberettende

(a)

Platformsoperatøren underretter den pågældende medlemsstat om, at den ikke
længere udfører aktiviteter som Platformsoperatør.

(b)

Hvis der ikke foreligger en underretning i henhold til litra a), er der grund til at
antage, at en Platformsoperatørs aktivitet er ophørt.

(c)

Platformsoperatøren opfylder ikke længere betingelserne i afdeling I, afsnit A,
punkt 3, litra b).".
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