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RÅDETS DIREKTIV 2005/92/EG
av den 12 december 2005
om ändring av direktiv 77/388/EEG, med avseende på tillämpningsperioden för miniminivån på
normalskattesatsen
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 93,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1), och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 12.3 a första och andra styckena i direktiv 77/388/EEG
skall ersättas med följande:

”Normalskattesatsen för mervärdesskatt skall fastställas av
varje medlemsstat som en viss procentsats av beskattningsunderlaget och skall vara densamma för leverans av varor och
tillhandahållande av tjänster. Från och med den 1 januari
2006 till och med den 31 december 2010 får denna procentsats inte vara lägre än 15 %.

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

Enligt artikel 12.3 a andra stycket i rådets sjätte direktiv
77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av
medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter
– Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (2) skall rådet besluta om den nivå på normalskattesatsen som skall tillämpas efter den 31 december 2005.

Med de normalskattesatser för mervärdesskatt som för
närvarande gäller i medlemsstaterna, i kombination
med övergångsordningens bestämmelser, fungerar de gällande reglerna på ett godtagbart sätt. Tilltagande skillnader mellan medlemsstaternas normalskattesatser för mervärdesskatt bör dock inte få leda till strukturella obalanser i unionen eller snedvridning av konkurrensen inom
vissa verksamhetssektorer.

Miniminivån på 15 % för normalskattesatsen bör därför
behållas under ytterligare en period, som bör vara tillräckligt lång tid för att den strategi för förenkling och
modernisering av gällande gemenskapslagstiftning på
mervärdesskatteområdet skall kunna fullföljas.

Rådet skall, i enlighet med artikel 93 i fördraget, besluta om
nivån på den normalskattesats som skall tillämpas efter den
31 december 2010.”

Artikel 2
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar
och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv med verkan från och med den 1 januari 2006. De skall
genast underrätta kommissionen om detta.

2.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de
innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en
sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter
om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv
utfärda.

3.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar
inom det område som omfattas av detta direktiv.

Direktiv 77/388/EEG bör därför ändras i enlighet med
detta.
Artikel 3

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv
2004/66/EG (EUT L 168, 1.5.2004, s. 35).

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.
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Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 december 2005.
På rådets vägnar
J. STRAW

Ordförande

28.12.2005

