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NÕUKOGU DIREKTIIV 2005/92/EÜ,
12. detsember 2005,
millega muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ käibemaksu ühtse määra miinimumtaseme kohaldamisaja
osas
Seetõttu tuleks vastavalt muuta direktiivi 77/388/EMÜ,

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(4)

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 93,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

Artikkel 1
Direktiivi 77/388/EMÜ artikli 12 lõike 3 punkti a esimene ja
teine lõik asendatakse järgmisega:

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi
77/388/EMÜ (kumuleeruvate käibemaksudega seotud
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine
käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas) (2) artikli 12
lõike 3 punkti a teises lõigus sätestatakse, et nõukogu
teeb otsuse pärast 31. detsembrit 2005 kohaldatava
ühtse määra taseme kohta.

Praegu liikmesriikides kehtiv ühtne käibemaksumäär
kindlustab koos üleminekukorra mehhanismidega selle
korra rahuldava toimimise. Tuleks siiski vältida ohtu, et
suurenev erinevus liikmesriikides kohaldatavate ühtsete
käibemaksumäärade vahel viib struktuurilise tasakaalu
kadumiseni ühenduses ning konkurentsimoonutusteni
teatavates tegevusvaldkondades.

Seega oleks asjakohane säilitada 15 % line ühtse määra
miinimumtase veel nii kaua, et oleks võimalik jätkata
kehtivate käibemaksualaste ühenduse õigusaktide lihtsustamise ja ajakohastamise strateegia elluviimist.

“Iga liikmesriik kehtestab ühtse käibemaksumäära protsendina
maksustatavast summast, kusjuures maksumäär on kauba
tarnimise ja teenuse osutamise puhul sama. Alates 1. jaanuarist 2006 ja kuni 31. detsembrini 2010 ei või see ühtne määr
olla väiksem kui 15 %.

Vastavalt asutamislepingu artiklile 93 teeb nõukogu otsuse
pärast 31. detsembrit 2010 kohaldatava ühtse määra taseme
kohta.”

Artikkel 2
1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid enne 1. jaanuari 2006. Nad
teatavad nendest viivitamata komisjonile.

2.
Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad
nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde
viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette
liikmesriigid.

3.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike
õigusnormide teksti.

Artikkel 3
(1) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
(2) EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/66/EÜ (ELT L 168, 1.5.2004, lk 35).

Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.
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Artikkel 4
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. detsember 2005
Nõukogu nimel
eesistuja
J. STRAW

