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Ändringsförslag 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Nyligen gjorda erfarenheter av att 
genomföra det gällande förfarande där 
kommissionen ska fastställa om det 
föreligger en risk för snedvridning av 
konkurrensen till följd av en reducerad 
skattesats på naturgas, el och fjärrvärme 
har visat att detta förfarande är föråldrat 
och överflödigt. Enligt reglerna om platsen 
för beskattning ska mervärdesskatt 
uppbäras vid den plats där naturgasen,
elen, värmen och kylan faktiskt förbrukas 
av förvärvaren. På detta sätt undviker man 
att konkurrensen mellan medlemsstaterna 
snedvrids. Det är emellertid fortfarande 
viktigt att kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna informeras tillräckligt om 
alla reducerade skattesatser som en 
medlemsstat inför i denna mycket känsliga 
sektor. Följaktligen krävs ett förfarande för 
samråd i förväg i 
mervärdesskattekommittén.

(6) Nyligen gjorda erfarenheter av att 
genomföra det gällande förfarande där 
kommissionen ska fastställa om det 
föreligger en risk för snedvridning av 
konkurrensen till följd av en reducerad 
skattesats på naturgas, el och fjärrvärme 
har visat att detta förfarande är föråldrat 
och överflödigt. Enligt reglerna om platsen 
för beskattning ska mervärdesskatt 
uppbäras vid den plats där naturgasen, 
elen, värmen och kylan faktiskt förbrukas 
av förvärvaren. På detta sätt undviker man 
att konkurrensen mellan medlemsstaterna 
snedvrids. Det är emellertid fortfarande 
viktigt att kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna informeras tillräckligt om 
alla reducerade skattesatser som en 
medlemsstat inför i denna mycket känsliga 
sektor. Dessa reducerade skattesatser 
måste utformas så att de bidrar till att 
andra gemenskapsmål uppnås, 
exempelvis energi- eller miljömål med 
koppling till Europeiska unionens 
åtagande enligt Kyotoprotokollet. 
Följaktligen krävs ett förfarande för samråd 
i förväg i mervärdesskattekommittén.

Or. en
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Ändringsförslag 12
Zsolt László Becsey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Denna regel bör tillämpas på 
fastigheter som levereras till en 
beskattningsbar person och på viktiga 
tjänster som denne tillhandahålls avseende 
sådana fastigheter. Dessa situationer utgör 
de mest betydande fallen, med hänsyn till 
dels sådana varors värde och ekonomiska 
livslängd, dels det faktum att en blandad 
användning av fastigheter är vanligt 
förekommande.

(10) Denna regel bör tillämpas på 
fastigheter som levereras till en 
beskattningsbar person och på viktiga 
tjänster som denne tillhandahålls avseende 
sådana fastigheter. Dessa situationer utgör 
de mest betydande fallen, med hänsyn till 
dels sådana varors värde och ekonomiska 
livslängd, dels det faktum att en blandad 
användning av fastigheter är vanligt 
förekommande. Dessutom bör 
kommissionen granska möjligheten att 
utvidga systemet för rättelse till att gälla 
alla typer av högt värderade materiella 
tillgångar och samtidigt fastställa 
tröskelvärdet för möjligheten att 
inkludera materiella tillgångar och 
specificera kostnaderna för de ökade 
insatserna när det gäller administration 
och inspektioner som en utvidgning av 
detta system leder till.

Or. en

Motivering

Det system för rättelse som är tillämpligt på fastigheter bör utvidgas till att omfatta alla 
materiella tillgångar och varor i syfte att fastställa ett rättvist system för avdrag av 
mervärdesskatt för transaktioner som ger rätt till en blandad användning av sådana 
tillgångar. Nödvändiga kostnader måste noggrant beaktas.
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Ändringsförslag 13
Zsolt László Becsey

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 168a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller förvärv, uppförande, 
renovering eller väsentlig ombyggnad av 
en fastighet ska den ursprungliga rätten till 
avdrag, som uppkommer vid den tidpunkt 
då skatten blir utkrävbar, begränsas till att 
omfatta den utsträckning i vilken 
fastigheten används för transaktioner som 
medför rätt till avdrag.

När det gäller förvärv, uppförande, 
renovering eller väsentlig ombyggnad av 
en fastighet och andra högt värderade 
materiella tillgångar ska den ursprungliga 
rätten till avdrag, som uppkommer vid den 
tidpunkt då skatten blir utkrävbar, 
begränsas till att omfatta den utsträckning i 
vilken fastigheten används för 
transaktioner som medför rätt till avdrag.

Genom undantag från artikel 26 ska 
variationer i den utsträckning i vilken en 
fastighet enligt första stycket används för 
beskattade transaktioner beaktas på de 
villkor som anges i artiklarna 187, 188, 190 
och 192 när det gäller rättelse av den 
ursprungliga avdragsrätten.

Genom undantag från artikel 26 ska 
variationer i den utsträckning i vilken en 
fastighet och andra högt värderade 
materiella tillgångar enligt första stycket 
används för beskattade transaktioner 
beaktas på de villkor som anges i artiklarna 
187, 188, 190 och 192 när det gäller 
rättelse av den ursprungliga avdragsrätten.

I fråga om investeringsvaror som utgör fast 
egendom ska de variationer som avses i 
andra stycket beaktas under en period som 
fastställs av medlemsstaterna i enlighet 
med artikel 187.1.”

I fråga om investeringsvaror som utgör fast 
egendom och andra högt värderade 
materiella tillgångar ska de variationer 
som avses i andra stycket beaktas under en 
period som fastställs av medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 187.1.”

Or. en

Motivering

Det system för rättelse som är tillämpligt på fastigheter bör utvidgas till att omfatta alla 
materiella tillgångar och varor i syfte att fastställa ett rättvist system för avdrag av 
mervärdesskatt för transaktioner som ger rätt till en blandad användning av sådana 
tillgångar. Nödvändiga kostnader måste noggrant beaktas.
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