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RICHTLIJN 2005/92/EG VAN DE RAAD
van 12 december 2005
tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG voor wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte
van het normale tarief
Richtlijn 77/388/EEG dient derhalve dienovereenkomstig
te worden aangepast,

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 93,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

In artikel 12, lid 3, onder a), tweede alinea, van Zesde
Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme
grondslag (2), is bepaald dat de Raad besluit over de
hoogte van het na 31 december 2005 geldende normale
tarief.

Het thans in de lidstaten geldende normale BTW-tarief
zorgt, in samenhang met de mechanismen van de overgangsregeling, voor een aanvaardbare werking van deze
regeling. Gedurende deze periode moet evenwel worden
voorkomen dat een groeiend verschil tussen de door de
lidstaten toegepaste normale BTW-tarieven zou leiden tot
structurele onevenwichtigheden in de Gemeenschap en
tot verstoringen van de mededinging in bepaalde bedrijfssectoren.

Het lijkt derhalve passend het huidige minimumniveau
van het normale tarief van 15 % te handhaven gedurende
een bijkomende periode die lang genoeg is om de strategie voor de vereenvoudiging en de modernisering van
de thans geldende communautaire wetgeving inzake
BTW verder ten uitvoer te kunnen leggen.

Artikel 1
In artikel 12, lid 3, onder a), van Richtlijn 77/388/EEG worden
de eerste en de tweede alinea vervangen door:

„Het normale tarief van de belasting over de toegevoegde
waarde wordt door elke lidstaat vastgesteld op een percentage
van de maatstaf van heffing, dat voor leveringen van goederen en voor diensten gelijk is. Vanaf 1 januari 2006 tot en
met 31 december 2010 mag het normale tarief niet lager zijn
dan 15 %.

De Raad besluit overeenkomstig artikel 93 van het Verdrag
over de hoogte van het na 31 december 2010 geldende
normale tarief.”.

Artikel 2
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk met ingang van
1 januari 2006 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.

2.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in
die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan
naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing
worden vastgesteld door de lidstaten.

3.
De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van de
belangrijkste bepalingen van intern recht die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3
(1) Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
(2) PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2004/66/EG (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 35).

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 december 2005.
Voor de Raad
De voorzitter
J. STRAW

28.12.2005

