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TARYBOS DIREKTYVA 2005/92/EB
2005 m. gruodžio 12 d.
iš dalies keičianti Direktyvos 77/388/EEB nuostatas dėl minimalaus standartinio PVM tarifo taikymo
trukmės
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 93
straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

(4)

Dėl to reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą
77/388/EEB,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
Direktyvos 77/388/EEB 12 straipsnio 3 dalies a punkto pirma ir
antra pastraipos pakeičiamos taip:

„Kiekviena valstybė narė nustato pridėtinės vertės mokesčio
standartinį tarifą, išreikštą procentais nuo apmokestinamos
vertės, kuri yra vienoda tiekiamoms prekėms ir teikiamoms
paslaugoms. Nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio
31 d. standartinis tarifas negali būti mažesnis nei 15 %.

kadangi:

(1)

(2)

1977 m. gegužės 17 d. Tarybos šeštosios direktyvos
77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio
sistema: vienodas vertinimo pagrindas (2) 12 straipsnio
3 dalies a punkto antroje pastraipoje numatyta, kad
Taryba nustato po 2005 m. gruodžio 31 d. taikytiną
standartinio tarifo dydį.

Šiuo metu valstybėse narėse galiojantis standartinis pridėtinės vertės mokesčio tarifas jį suderinus su pereinamojo
laikotarpio sistemos mechanizmais užtikrina priimtiną
šios sistemos veikimą. Tačiau reikėtų vengti, kad didėjantis skirtumas tarp valstybėse narėse taikomų standartinių PVM tarifų nesukeltų struktūrinio disbalanso Bendrijoje ir neiškreiptų konkurencijos kai kuriose veiklos
srityse.

Pagal Sutarties 93 straipsnį Taryba sprendžia, kokio dydžio
standartinis tarifas bus taikomas po 2010 m. gruodžio 31 d.“.

2 straipsnis
1.
Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus,
kurie, įsigalioję iki 2006 m. sausio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2.
Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose
nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai
skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų nacionalinės teisės nuostatų tekstą.
(3)

Todėl per kitą pakankamai ilgą laikotarpį tikslinga išlaikyti standartinį tarifą iki 15 %, kad būtų galima tęsti šiuo
metu galiojančių su PVM susijusių Bendrijos teisės aktų
supaprastinimo ir atnaujinimo strategijos įgyvendinimą.
3 straipsnis

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(2) OL L 145, 1977 6 13, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Direktyva 2004/66/EB (OL L 168, 2004 5 1, p. 35).

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
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4 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 12 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
J. STRAW
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