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RÅDETS DIREKTIV 2005/92/EF
af 12. december 2005
om ændring af direktiv 77/388/EØF for så vidt angår anvendelsesperioden for minimumsniveauet
for momsens normalsats
Direktiv 77/388/EØF bør derfor ændres tilsvarende —

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(4)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 93,

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

Artikel 1
Artikel 12, stk. 3, litra a), første og andet afsnit, i direktiv
77/388/EØF, affattes således:

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (1), og

»Merværdiafgiftens normalsats fastsættes af hver enkelt
medlemsstat som en procentsats af beskatningsgrundlaget
og skal være ens for levering af goder og for levering af
tjenesteydelser. Fra den 1. januar 2006 til den 31. december
2010 må normalsatsen ikke være lavere end 15 %.

ud fra følgende betragtninger:
Rådet træffer i henhold til traktatens artikel 93 afgørelse om
størrelsen af den normalsats, der skal anvendes efter den 31.
december 2010.«
(1)

(2)

(3)

I henhold til artikel 12, stk. 3, litra a), andet afsnit, i
Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om
harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om
omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem:
ensartet beregningsgrundlag (2) træffer Rådet afgørelse
om størrelsen af den normalsats, der skal anvendes
efter den 31. december 2005.

Den normalsats for merværdiafgiften, der for øjeblikket
er gældende i medlemsstaterne, sikrer sammen med
bestemmelserne i overgangsordningen, at ordningen
fungerer acceptabelt. Dog bør det undgås, at en voksende
forskel mellem de normalsatser for momsen, der
anvendes af medlemsstaterne, fører til strukturel uligevægt inden for Fællesskabet og til konkurrencefordrejning
i visse erhvervssektorer.

Den nuværende minimumsnormalsats på 15 % bør
således opretholdes for endnu en periode, som er lang
nok til, at det er muligt at videreføre iværksættelsen af
strategien med henblik på forenkling og modernisering af
den nugældende fællesskabslovgivning på momsområdet.

Artikel 2
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv med
virkning fra den 1. januar 2006. De underretter straks Kommissionen herom.

2.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde
en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

3.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet
af dette direktiv.

Artikel 3
(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv
2004/66/EF (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35).

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den
Europæiske Unions Tidende.
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Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2005.
På Rådets vegne
J. STRAW

Formand

