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ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-004  
från utskottet för ekonomi och valutafrågor 

 

Betänkande 
David Casa A7-0325/2010 
Gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten för skyldigheten att 

efterleva miniminivån på normalskattesatsen 

 

Förslag till direktiv (KOM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS)) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Skäl 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) I avvaktan på resultatet av samrådet om 

en ny mervärdesskattestrategi som väntas 

behandla framtida bestämmelser och 

motsvarande harmoniseringsnivåer är det 

för tidigt att fastställa en permanent 

normalskattesats eller att överväga att 

ändra minimiskattesatsen. 

(4) I avvaktan på resultatet av samrådet om 

en ny mervärdesskattestrategi som väntas 

behandla framtida bestämmelser och 

motsvarande harmoniseringsnivåer är det 

för tidigt att fastställa en permanent 

normalskattesats eller att överväga att 

ändra minimiskattesatsen. Den nya 
mervärdesskattestrategin bör inriktas på 
att reformera 
mervärdesskattebestämmelserna på ett 
sätt som aktivt främjar den inre 
marknadens mål. Den nya 
mervärdesskattestrategin bör syfta till att 
minska de administrativa bördorna, 
undanröja skattehinder och förbättra 
företagsklimatet, särskilt för små och 
medelstora företag, samtidigt som den ser 
till att systemet står stadigt mot 
bedrägerier. 
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Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Skäl 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Följaktligen bör den gällande 

miniminivån för normalskattesatsen på 

15 % behållas under en ytterligare period, 

som är tillräckligt lång för att garantera 

rättssäkerheten, samtidigt som ytterligare 

översyn blir möjlig. 

(5) Följaktligen bör den gällande 

miniminivån för normalskattesatsen på 

15 % behållas under en ytterligare period, 

som är tillräckligt lång för att garantera 

rättssäkerheten, samtidigt som ytterligare 

översyn blir möjlig, varvid strategin för 
den inre marknaden bör användas som 
vägledning i detta avseende. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Skäl 6 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Detta utesluter inte att 

mervärdesskattelagstiftningen ändras 

ytterligare före den 31 december 2015 med 

anledning av resultatet av den nya 

mervärdesskattestrategin. 

(6) Detta utesluter inte att 

mervärdesskattelagstiftningen ändras 

ytterligare före den 31 december 2015 med 

anledning av resultatet av den nya 

mervärdesskattestrategin. Om möjligt bör 
steg tas i riktning mot ett slutgiltigt system 
före den 31 december 2015. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv – ändringsakt 
Artikel 1a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 1a 

 Översyn 

 1. Senast den 31 december 2013 ska 
kommissionen lägga fram 
lagstiftningsförslag om att ersätta den 
nuvarande miniminivån för 
mervärdesskattesatsen, som gällt under en 
övergångsperiod, med ett slutgiltigt 
system. 
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 2. Med avseende på tillämpningen av 
punkt 1 ska kommissionen ha ett brett 
samråd med samtliga berörda parter, både 
offentliga och privata, om den nya 
mervärdesskattestrategin. Dessa samråd 
ska åtminstone ta upp 
mervärdesskattesatser, även nedsatta 
skattesatser, samt det önskvärda i att 
fastställa en högsta skattesats, 
mervärdesskattens tillämpningsområde, 
avvikelser från systemet, alternativa 
möjligheter för mervärdesskattens 
struktur och funktionssätt, inklusive 
platsen för beskattning av leveranser 
inom unionen. Kommissionen ska 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om resultatet av dessa samråd. 

 

 

 

 

 


