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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande  

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser.  

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt 

system för mervärdesskatt vad gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva den 

lägsta normalskattesatsen 

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) 

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2015)0646), 

– med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0009/2016), 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor  

(A8-0063/2016). 

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet beklagar att kommissionen lade fram sitt förslag så sent, vilket 

innebär att tillämpningen av en lägsta normalskattesats för mervärdesskatt kommer att 

gälla retroaktivt. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 

härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

4. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika 

från den text som parlamentet har godkänt. 

5. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 

kommissionens förslag. 

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 



 

PE575.288v03-00 6/9 RR\1090045SV.doc 

SV 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 

Direktiv 2006/112/EG 

Artikel 97 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Från och med den 1 januari 2016 till och 

med den 31 december 2017 får 

normalskattesatsen inte vara lägre än 15 %. 

Från och med den 1 januari 2016 till och 

med den 31 december 2018 får 

normalskattesatsen inte vara lägre än 15%. 
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MOTIVERING 

I mervärdesskattedirektivet föreskrivs att normalskattesatsen under perioden 1 januari  

2011–31 december 2015 inte får vara lägre än 15 %. Enligt denna bestämmelse som baseras 

på artikel 113 i EUF-fördraget ska rådet anta bestämmelser om harmonisering av 

lagstiftningen om omsättningsskatter, i den mån en sådan harmonisering är nödvändig för att 

säkerställa att den inre marknaden upprättas och fungerar och för att undvika snedvridning av 

konkurrensen. 

För att skapa en inre marknad den 1 januari 1993 lade kommissionen fram förslag om 

inrättande av ett slutligt system för skatteharmonisering. 

När det stod klart att kommissionens förslag inte skulle kunna antas före den 1 januari 1993 

beslutade emellertid rådet att införa en övergångsordning. När det gäller 

mervärdesskattesatser antog rådet direktiv 92/77/EEG. 

Genom det direktivet infördes ett system med minimiskattesatser. Det föreskrevs att 

normalskattesatsen under perioden 1 januari 1993–31 december 1996 inte fick vara lägre än 

15 % i någon medlemsstat. Denna bestämmelse har förlängts fem gånger och gäller till och 

med den 31 december 2015. 

Lägsta skattesatser för mervärdesskatt fastställs främst på grund av att mervärdesskatt på 

ursprungsorten snarare än på bestämmelseorten fortfarande tillämpas på gränsöverskridande 

handel och distansförsäljning under ett tröskelvärde. Om en lägsta normalskattesats tillämpas 

i alla medlemsstater, vilket för närvarande är fallet, är det därför en lämplig skyddsåtgärd för 

en väl fungerande inre marknad. 

Med tanke på att samtliga medlemsstater för närvarande tar ut en normalskattesats på över 

15 %, säkerställer den nuvarande ordningen med en lägsta normalskattesats på 15 % också 

handlingsutrymme för medlemsstaterna, och möjliggör mervärdesskattereformer som avser 

att sänka normalskattesatsen genom en breddning av mervärdesskattebasen och begränsning 

av användningen av reducerade skattesatser. 

Den 6 december 2011 antog kommissionen ett meddelande om mervärdesskattens framtid 

som innehöll förslag på att principen om beskattning i ursprungslandet skulle överges och en 

beskrivning av flera sätt att uppnå destinationsbaserad beskattning. Under 2016 kommer 

kommissionen att offentliggöra en handlingsplan för ett enkelt, effektivt och bedrägerisäkert 

slutgiltigt system för mervärdesskatt som utformats särskilt för den inre marknaden. 

Handlingsplanen kommer att fastställa inriktningen för det framtida arbetet efter de framsteg 

som uppnåtts sedan 2011 års meddelande. Den kommer särskilt att ange huvuddragen i det 

slutgiltiga mervärdesskattesystemet för EU-intern handel som kommissionen vill föreslå, och 

reformer för att anpassa de befintliga reglerna om mervärdesskattesatser till ett permanent 

system som kännetecknas av destinationsprincipen. 

Under dessa omständigheter och i avvaktan på beslut om den slutliga utformningen av ett 

slutgiltigt system, stöder föredraganden kommissionens förslag att retroaktivt behålla 

principen om en lägsta normalskattesats på 15 % och föreslå att de nuvarande arrangemangen 

förlängs med två år (fram till och med den 31 december 2018). 
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Föredraganden håller med om att denna tidsram skulle säkerställa att berörda parter får 

nödvändig rättssäkerhet, och möjliggör en mer övergripande diskussion om 

mervärdesskattesatser i samband med den kommande handlingsplanen om mervärdesskatt. 
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 
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