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RÅDETS DIREKTIV 2007/75/EG
av den 20 december 2007
om

ändring

av

direktiv

2006/112/EG med avseende
mervärdesskattesatser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

på

tillfälliga

bestämmelser

om

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

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

Artikel 1
Direktiv 2006/112/EG ska ändras på följande sätt med verkan
från och med den 1 januari 2008:

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

1. Artikel 123 ska ersättas med följande:
”Artikel 123

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november
2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (2)
tillåts vissa undantag i fråga om mervärdesskattesatser.
Vissa av dessa undantag löper ut ett fastställt datum,
medan andra gäller fram till dess att en slutlig ordning
antas.

De undantag i fråga om mervärdesskattesatser som anges
i direktiv 2006/112/EG i enlighet med 2003 års anslutningsakt och som gör det möjligt att på ett smidigt sätt
anpassa ekonomin i vissa nya medlemsstater till den inre
marknaden, har ett bestämt datum och löper ut inom
kort.

Några av dessa nya medlemsstater har uttryckt en önskan
om att få tillämpa de undantag som de beviljats under en
längre tidsperiod.

Med tanke på de pågående diskussionerna om reducerade
mervärdesskattesatser och det lagstiftningsförslag som
kommissionen ska lägga fram bör vissa undantag förlängas fram till utgången av 2010, vilket är den tidpunkt
till vilken försöket med tillämpning av en reducerad skatt
på vissa arbetsintensiva tjänster har förlängts.

Direktiv 2006/112/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(1) Yttrande av den 11 december 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) EUT L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv
2006/138/EG (EUT L 384, 29.12.2006, s. 92).

Fram till och med den 31 december 2010 får Republiken
Tjeckien fortsätta att tillämpa en reducerad skattesats på
minst 5 % för tillhandahållandet av byggnadsarbeten för bostäder som inte utgör ett led i socialpolitiken och inte omfattar byggnadsmaterial.”

2. Artikel 124 ska utgå.

3. I artikel 125.1 och 125.2 ska orden ”till och med den 31
december 2007” ersättas med ”till och med den 31 december
2010”.

4. Artikel 126 ska utgå.

5. I artikel 127 ska orden ”den 1 januari 2010” ersättas med
”den 31 december 2010”.

6. Artikel 128 ska ersättas med följande:

”Artikel 128
1.
Polen får bevilja undantag från skatteplikt med rätt till
avdrag för mervärdesskatt som betalats i det föregående ledet
på leverans av vissa böcker och facktidskrifter till och med
den 31 december 2010.

2.
Polen får fortsätta att tillämpa en reducerad skattesats
på minst 7 % på tillhandahållandet av restaurangtjänster till
och med den 31 december 2010, eller fram till det att den
slutliga ordning som avses i artikel 402 införs, dock längst
till den tidpunkt som infaller först.
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3.
Polen får fortsätta att tillämpa en reducerad skattesats
som inte får understiga 3 % på livsmedel som avses i punkt
1 i bilaga III till och med den 31 december 2010.

4.
Polen får fortsätta att tillämpa en reducerad skattesats
som inte får understiga 7 % på tillhandahållande av tjänster,
som inte tillhandahålls som ett led i socialpolitiken, för uppförande, renovering och ombyggnad av bostadshus, exklusive
byggnadsmaterial, samt för leverans före första inflyttning av
bostadshus eller del av bostadshus som avses i artikel 12.1 a
till och med den 31 december 2010.”

7. I artikel 129.1 och 129.2 ska orden ”till och med den 31
december 2007” ersättas med ”till och med den 31 december
2010”.
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Artikel 2
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de
bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det
område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i
Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2007.
På rådets vägnar
F. NUNES CORREIA

8. Artikel 130 ska utgå.

Ordförande

