Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av
ett förslag till rådets direktiv (miniminivån på normalskattesatsen)
I enlighet med 96 § 2 mom. i grundlagen
översänds till Riksdagen Europeiska gemenskapernas kommissions förslag av den
14 april 2005 till rådets direktiv om ändring,
med avseende på tillämpningsperioden för

miniminivån på normalskattesatsen, av direktiv 77/388/EEG angående det gemensamma
systemet för mervärdesskatt samt en promemoria om förslaget.

Helsingfors den 12 maj 2005

Finansminister Antti Kalliomäki

Överinspektör Risto Sakki
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FÖRSLAG TILL RÅDETS DIREKTIV OM ÄNDRING, MED AVSEENDE PÅ TILLLÄMPNINGSPERIODEN FÖR MINIMINIVÅN PÅ NORMALSKATTESATSEN, AV D IREKTIV 77/388/EEG ANGÅENDE DET GEMENSAMMA SYSTEMET FÖR MERVÄRDESSKATT
1 . Allmänt
Europeiska gemenskapernas kommission
lade den 14 april 2005 fram ett förslag till rådets direktiv om ändring, med avseende på
tillämpningsperioden för miniminivån på
normalskattesatsen, av direktiv 77/388/EEG
angående det gemensamma systemet för
mervärdesskatt; KOM(2005) 136.
2 . Den föreslagna rättsaktens mål
Förslaget till direktiv möjliggör rådets fattandet av det beslut om nivån på normalskattesatsen från och med ingången av 2006 som
förutsätts i gemenskapslagstiftningen på
mervärdesskatteområdet. Beslutet är nödvändigt för att de tilltagande skillnaderna mellan
medlemsstaternas normalskattesatser inte får
leda till strukturella obalanser i uni onen eller
snedvridning av konkurrensen inom vissa
verksamhetssektorer.

vara lägre än 15 procent från och med den
1 januari 2001 till och med den 31 december
2005. I praktiken varierar normalskattesatserna i medlemsstaterna mellan 15 procent
(Cypern och Luxemburg) och 25 procent
(Sverige, Danmark och Ungern). Enligt den
nämnda artikeln skall rådet besluta enhälligt
om den nivå på normalskattesatsen som skall
tillämpas efter 2005.
Enligt förslaget skall giltighetstiden för de
gällande bestämmelserna förlängas och den
nedre gränsen för normalskattesatsen fastställas till 15 procent för perioden från och med
den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2010.
4 . Behandling av ärendet i Europeiska unionens institutioner
Europaparlamentet och Ekonomiska och
sociala kommittén har ännu inte gett sina utlåtanden om förslaget.

3 . Den föreslagna huvudsakliga i nnehåll

5 . D en föreslagna rättsaktens
verkningar för Finland

I den gällande gemenskapslagstiftningen på
mervärdesskatteområdet har de principer
fastställts som medlemsstaterna skall iaktta
vid fastställandet av strukturen för och nivån
på skattesatsen för mervärdesskatt. Bestämmelser om detta ingår i det s.k. sjätte mervärdesskattedirektivet (harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, rådets
sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj
1977).
Enligt artikel 12.3 a i det sjätte mervärdesskattedirektivet får normalskattesatsen inte

Om förslaget till direktiv genomförs förutsätter det inte någon ändring av mervärdesskattelagen (1501/1993). Den gällande normalskattesatsen för mervärdesskatt är i Finland 22 procent.
6 . Regeringens ståndpunk t
Regeringen understöder kommissionens
förslag. För Finland, som är ett land med en
relativt hög skattenivå är det viktigt med tanke på förhindrandet av en snedvridning av
konkurrensen att miniminivån på beskattningen kvarstår.

