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ДИРЕКТИВА РАДИ (ЄС) 2018/912
від 22 червня 2018 року
про внесення змін до Директиви 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану
вартість у частині зобов’язання щодо дотримання мінімальної стандартної ставки
РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу, зокрема його статтю 113,
Беручи до уваги пропозицію Європейської Комісії,
Після передачі проекту законодавчого акта національним парламентам,
Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (1),
Беручи до уваги висновок Європейського економічно-соціального комітету (2),
Діючи згідно зі спеціальною законодавчою процедурою,
Оскільки:
(1) Статтею 97 Директиви Ради 2006/112/ЄС (3) передбачено, що з 1 січня 2016 року
до 31 грудня 2017 року стандартна ставка не має бути нижчою ніж 15 %.
(2) Оскільки застосування стандартної ставки податку на додану вартість (ПДВ) забезпечує
належне функціонування спільної системи ПДВ, а тому вона має бути збережена.
(3) Доречно підтримувати актуальну мінімальну стандартну ставки на рівні 15 % і зробити її
постійною.
(4) Оскільки ціль цієї Директиви, а саме встановлення мінімальної стандартної ставки ПДВ, не
може бути достатньою мірою досягнута державами-членами, а радше, з огляду на її
масштаб і наслідки, може бути краще досягнута на рівні Союзу, Союз може ухвалювати
інструменти відповідно до принципу субсидіарності, як зазначено в статті 5 Договору про
Європейський Союз. Відповідно до принципу пропорційності, встановленого в зазначеній
статті, ця Директива не виходить за межі необхідного для досягнення такої цілі.
(5) Тому до Директиви 2006/112/ЄС необхідно внести відповідні зміни,
УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
Стаття 1
Статтю 97 Директиви 2006/112/ЄС викласти в такій редакції:
«Стаття 97
Стандартна ставка не може бути нижчою ніж 15 %.».
Стаття 2
1.
Держави-члени повинні ввести в дію закони, підзаконні нормативно-правові акти та
адміністративні положення, необхідні для дотримання вимог цієї Директиви, щонайпізніше до
1 вересня 2018 року. Вони негайно надсилають Комісії текст таких інструментів.
Зазначені заходи, в разі їхнього ухвалення державами-членами, повинні містити покликання на
цю Директиву або супроводжуватися таким покликанням у разі їх офіційної публікації.
Держави-члени визначають, яким чином таке покликання має бути зроблено.

2. Держави-члени передають Комісії текст основних положень національного права, які вони
ухвалюють у сфері, що регулюється цією Директивою.
Стаття 3
Ця Директива набуває чинності на двадцятий день після її публікації в Офіційному віснику
Європейського Союзу.
Стаття 4
Цю Директиву адресовано державам-членам.
Вчинено в Люксембурзі 22 червня 2018 року.
За Раду
Президент
V. GORANOV
(1) Висновок Європейського Парламенту від 19 квітня 2018 року (ще не опубліковано в Офіційному віснику).
(2) Висновок Європейського економічно-соціального комітету від 23 травня 2018 року (ще не опубліковано в
Офіційному віснику).
(3) Директива Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про спільну систему податку на додану вартість (ОВ L 347,
11.12.2006, с. 1).

