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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om
anpassning av direktiv 77/388/EEG med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands,
Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning”
(KOM(2004) 295 slutlig)
(2005/C 120/20)
Den 30 juni 2004 beslutade rådet att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämda yttrande
Med hänsyn till ärendets brådskande karaktär utsåg Europeiska ekonomiska och sociala kommittén vid sin
412:e plenarsession den 27–28 oktober 2003 Antonello Pezzini till huvudföredragande och antog
följande yttrande med 121 röster för och 3 nedlagda röster:
1. Inledning

2. Allmänna kommentarer

1.1 Europeiska rådet uttryckte vid sitt möte i Wien den 11–
12 december 1998 inom ramen för ”Wienstrategin för Europa”
sitt stöd för principen att de medlemsstater som så önskar på
experimentbasis skall få pröva reducerade mervärdesskattesatser
på vissa arbetsintensiva tjänster i syfte att utröna vilka återverkningar detta kan få på skapandet av nya arbetstillfällen och på
kampen mot den svarta sektorn i ekonomin (1).

2.1 EESK har redan vid flera tillfällen tagit ställning för principen att reducerade mervärdesskattesatser skall kunna
tillämpas på vissa arbetsintensiva tjänster (3).
2.2 I sina yttranden har EESK uttalat sig positivt om effekterna av åtgärderna i fråga och för skapandet av nya arbetstillfällen samt mot odeklarerat arbete.

1.2 Till följd av denna rekommendation antog rådet den 22
oktober 1999 ett särskilt direktiv (1999/85/EG) som skulle
gälla i fyra år: 2000–2003. Nio medlemsstater – Belgien, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna,
Portugal och Storbritannien – utnyttjade denna möjlighet.

2.3 EESK har dessutom formulerat flera förslag för att
utvidga tillämpningen av de reducerade mervärdesskattesatserna
till nya sektorer: restaurangtjänster, restaurering av historiska
och religiösa byggnader samt byggnader som räknas till det
privata kultur- och arkitekturarvet.

1.3 Den 23 juli 2003 lade kommissionen mot bakgrund av
rapporterna om åtgärdernas inverkan fram ett förslag till
direktiv om förenkling och rationalisering av de reducerade
mervärdesskattesatserna (2). På grund av ett antal meningsskiljaktigheter har rådet ännu inte kunnat anta detta förslag till
direktiv. För beslut på detta område krävs tyvärr fortfarande
enhällighet.

2.4 EESK stöder därför principen om att på grundval av
direktiv 1999/85/EG fram till och med den 31 december 2005
göra det möjligt för de nya medlemsstater som begär detta att
tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på vissa arbetsintensiva tjänster.

1.4 Till följd av detta har kommissionen med stöd av rådet
föreslagit att giltighetstiden för direktiv 1999/85/EG skall
förlängas till den 31 december 2005 för att undvika risken för
rättslig osäkerhet i de medlemsstater som tillämpar reducerade
mervärdesskattesatser.

2.5 EESK anser det dock beklagligt att rådet inte lyckats nå
enighet kring kommissionens förslag till direktiv för att
förenkla och rationalisera hela systemet.
2.6 EESK har vid flera tillfällen förklarat sig vara övertygad
om att kravet på enhällighet på beskattningsområdet på många
sätt är ett hinder för EU:s framgång.

Bryssel den 28 oktober 2004
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Anne-Marie SIGMUND

(1) Arbetslösheten i EU uppgick vid denna tid till ungefär 10 %. Europeiska rådet hade vid sitt särskilda möte i Luxemburg (1997) riktat
in sig på arbetslösheten. Studier vid Europeiska akademin i Avignon
hade visat att andelen odeklarerat arbete i EU på sina håll uppgick
till 28 %. Se även EESK:s yttrande om odeklarerat arbete (EGT, 101,
12.4.1999, s. 30).
(2) KOM(2003) 397 slutlig, 23.7.2003.

(3) EGT C 209, 22.7.1999.
EUT C 32, 5.2.2004.

