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P6_TA(2005)0458 

Det fælles merværdiafgiftssystem * 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets direktiv om 

ændring, for så vidt angår anvendelsesperioden for minimumsniveauet for normalsatsen, 

af direktiv 77/388/EØF om det fælles merværdiafgiftssystem (KOM(2005)0136 - C6-

0113/2005 - 2005/0051(CNS)) 

 

(Høringsprocedure) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0136)1, 

 

– der henviser til EF-traktatens artikel 93, der danner grundlag for Rådets høring af 

Parlamentet (C6-0113/2005), 

 

– der henviser til forretningsordenens artikel 51, 

 

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0323/2005), 

 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

 

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-

traktatens artikel 250, stk. 2; 

 

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 

Parlamentet har godkendt; 

 

4. anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens 

forslag i væsentlig grad; 

 

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 

                                                 
1  Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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Kommissionens forslag  Ændringer 

 

 

Ændring 1 

ARTIKEL 1 

Artikel 12, stk. 3, litra a), afsnit 1 (direktiv 77/388/EØF) 

 

Merværdiafgiftens normalsats fastsættes af 

hver enkelt medlemsstat som en procentsats 

af beskatningsgrundlaget og skal være ens 

for levering af goder og for levering af 

tjenesteydelser. Fra den 1. januar 2006 til 

den 31. december 2010 må den normale 

procentsats ikke være lavere end 15 %. 

Merværdiafgiftens normalsats fastsættes af 

hver enkelt medlemsstat som en procentsats 

af beskatningsgrundlaget og skal være ens 

for levering af goder og for levering af 

tjenesteydelser. Fra den 1. januar 2006 til 

den 31. december 2010 må den normale 

procentsats ikke være lavere end 15 % og 

ikke højere end 25 %. 

 

 

Ændring 2 

ARTIKEL 3 A (ny) 

 

 Artikel 3 a 

 Kommissionen gennemfører en generel 

vurdering af de makroøkonomiske 

virkninger af de implicitte satser og 

normalsatser for merværdiafgiften og de 

forbundne indtægtsmæssige 

budgetvirkninger for medlemsstaterne frem 

til den 1. januar 2007. 

 I vurderingen tages hensyn til, at 

medlemsstaterne får de samme muligheder 

for at anvende nedsatte momssatser på 

varer og tjenesteydelser. 

 


