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Afsnit IV: Afgiftspligtige 

Artikel 4 

l. Som afgiftspligtig anses den, som selvstændigt og 
regelmæssi~ og uanset stedet præsterer ydelser, der 
falder ind under en form'for økonomisk virksomhed com 
er nævnt i stykke 2, eller som lejlighedsvis udfører en 
af de i stykke 3 nævnte former for virksomhed ~anset 
virksomhedens mål eller resultat. 

2. D~ former for økonomisk virksomhed, som er omhandlet 
i stykke l, er producent-, handels- eller tjeneste
ydelsesvirksomhed, og ligeledes medregnes den af 
råyareproducenterne, landbrugerne og de frie erhverv 
udøvede virksomhed. 

3. De i stykke l omhandlede ydelser omfatter: 

a) uonyttelsen af et materielt eller immaterielt 
formuegode med henblik på opnåe~se af indtægter af 

. . . 

"! 

en vis varig karakterr 

b) levering af en bygning eller en del af en bygning 
med tilhørende jor~ som foretages inden indflytning. 
Som bygning anses enhver konstruktion opført på jorden; 

• . 
c) .levering af en byggegrund. Som byggegrund m ses: 

l! h - grunde· dervforberedt for bebyggelse eller forsynet 
med ufærdige bygninger eller med bygninger bestemt 
til nedrivning,ligel'edes rettighederne til tilbygning 
t i l en allerede eksisterende bygning; 

- andre grunde end de ovenfor nævnt·e, når·· e r hver ve ren· 

l 

i 
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elsen til at opføre en bygning indenfor en frist 
på fire år. 

4 . Begrebet 11 selvstændigt 11 brugt i stykke l fri tager 
for afgiften arbejdstagere og andre personer, der 
er .forpligtede overfor deres arbejdsgiver ved en 
arbejdskontrakt eller ved lignende kontrakt, som 
skaber et nært underordnelsesforhold • 
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Indtil det i artikel 4 i Rådets første direktiv 
af ll.april 1967 omhandlede mål bliver vir~eliggjort,har 
enhver medlemsstat frihed til at anse personer, som driver 
virsomhed på dens nationale område og som juridisk set er 
uafhængige, for at være en afgiftspligtig, hvis de er 
indbyrdes f~rbundne ved financielle,økonomiske og organi
satoriske forhold .' 

5. Staten, amter og kommuner og andre offentlige organer anses 
ikke som afgiftspligtige i forbindelse med den virsomhe~ de 

• udøver i deres egenskab af offentlig myndighed. 

Såfremt de udøver vir~somhed som nævnt i stykke l, bør de 
for denne ~irksomheds vedkommende anses for afgiftspligtige. 
Radio- og fjernsynsselskabernes virsomhed er omfattet af 
denne bestemmelse, ligesom organerne vedrørende landbrugs-

rÅl.MI 
mæssig intervention, for så vidt angår deres virksomhed 
vedrørende landbr~gsvarer, som de udøver i forbindelse med 
anvendelsen af forordningerne om en fælles marke~sordning .. 
for disse varer. 
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Afsnit X Fritagelser 

Artikei 14 

Fritagelser i indlandet 

A. Fritagelser til fordel for visse former for virksomhed 
af alm~n interes~e: 

l. Medlemsstaterne· fritager: 

. . 

.. 

.. . . 

.... 

a) tjenesteydelser og hertil accessoriske leverancer af 
tin~, som udføres af det ~fentlige post- og telegra~~· 

væsen;. 

·b) · tjenesteydelser vedrørende hospitalsbehandling samt 
., be~~ndlinger og levera_ncer af ting i tilknytning' h.ertil 

udført af hospitaler, klinikker,m.v .. , som drives af: 
.. 

enten offentlige foretagende~ 
eller foretagender uden økonomisk sigt~ 
eller private almennyttige foretagender; 

c) yd~~se af behandling af personer, ~ore~aget inqenfor 
ra@U}Ei:i'ne af loy-lig udøvelse af me.dicinsk o.g Tægelig , 
viJ;~somhed; 

d) - leveringer af menneskeblod og - mælk; 

e) tj~~esteydelser udført af tandteknikere under udøvel
seq ::af deres erhverv samt t,~mdlægers og tandteknikeres 

· le"'{ering af tandprote~~r; . ' 
f) ,.ydelser, som selvstæ~dige Iægelige eller medicinske 

sammenslutninger udfører for deres medlemmer i for-
,. 

bindelse med disses afgiftsfritagne virksomhed; 

. ~>· •• 

g) tjenesteydelser·,. som direkte vedrører socialhjælp eller 
·- . . 

social sikkerhed og som udføres af: 
.· .. -.-.· 

' ' 

t 
! 

l t 
' 

• 1 



r . i 

·. 

,• 

. 
\ 

~ · .. 

..... . 
; 

. · 

. ••·t 

·. . . . 

l ·. 

.· 

·-

.... .. - ------~ ·-· ... ... --·--·~ 

-------------- --------~----.-------
-6oa- --- ..... .. _ .... _ ... _____ _ 

enten offentlige foretagender, 

eller _foretag~nder uden økonomisk sigte,~ 

eller private almennyttige foretagender. 
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h) tjenesteydelser, som tilsigter beskyttelse eller . 
uddannelse af børn og unge1 samt accessoriske leve-
ringer af ting til de nævnte ydelser, som udføres af: 

enten offentlige foretagender 
- · - eller foretagender uden økonomisk sigte 

eller private almennyttige foretagender; 

~) tjenesteydelser og accessoriske leveringer af ting til 
disse ydelse~, me~ et skolemæssigt formål, eller som 
direkte som formål har uddannelse, oplæring eller 
erhverv~mæssig omskoling og som udføres af: 
-·enten offentlige foretagende~ 
---ller private uddannelsesinstitutioner, der er under 
de kompetente offentlige myndigheders tilsyn, og som 
har beføjelse til at unde~vise med henblik på opnåelse ·af 
skQleafgangsbevis, universitetsdiplom eller svende-
brev, som er anerkendt af staten; 

j) tjenesteydelser og accessoriske leveringer af ting til 
disge ydelser, som ydes til medlemmerne af foretagender 
ud~ økonomisk sigte, og s~m til formål har udøvelse af 
sport eller gymnastik; nærværende fritagelse vedrører 
udelukkende den virksomhed, der har en direkte forbin
delse med udøvelse af sport eller gymnastik for amatører; 

k) tjenesteydelser, som præsteres af teatre, filmsklubber, 
koncerter,museer,biblioteker,offentlige parker,botaniske 
og zoologiske haver,udstillinger af uddannelsesm~ssig 
kar.a'kter samt v-irksomhed, som udføres indenfor rammerne · 
af ~ktiviteter, som har.~lmen interesse af social, 
kulturel eller ·Uddannel·sesmæssig karakter, og som 
udøves af: 

enten offentlige foretagende~ 
eller f:Jre~agender ud'en ~konomisk sigteJ 

- eller private almenny~tige foretagender • 

·-·----·~,.;-:-. -----
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Den tyske delegation forespurgte, om artikel 4, 

stk. 2 og 3, i Rådets afgørelse af 21. april 1970 ikke 

forudsatte, at der forelå regler til fastsættelse af et 

ensartet grundlag for merværdiafgifter den 1. januar 1975. 

3. Direktivets anvendelsesområde 

Flere delegationer gjorde opmærksom på, at Konunis

sionens forslag om direktivets anvendelsesområde ville 

medføre væsentlige ændringer i forhold til den nugældende 

ordning og rejse alvorlige px·oblemer på det_ politiske: plan. 

Blandt disse problemer blev der allerede da nævnt: 

byggegrunde (D) og ydelser vedrørende fast ejendom i 
almindelighed (L) 

- ordningen for mindre virksomheder (D/L/Irl) 

- den fastsatte ordning for landbrugere (D/Irl/L) 

- tjenesteydelser (D/DK) 

- international personbefordring (L) 

- radio- og fjernsynsselskaberne (D). 

II. 

SIERLIGE BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE ARTIKLERNE 

Artikel 1: frist for iværksættelse af de påtænkte bestemmelser 

Jvf. punkt 2, litra r. 

R/2 dk/74 (FIN 2) lv/SSS/ojs . .. / ... 

cni
Linje  





cni
Linje  



cni
Linje  













































DE EUROPÆISKE FÆI,LESSKl\.BEH Bruxelles, den 1. februar 1974 
T/41/74 (FIN) 

ARBEJDSDOKUMENT 

Vedr.� Forslag til det sjette rådsdirektiv om harmonisering 
af medlemss-ha ternes lovgivning om omsætningsafgifter 
- Fælles ordning om merværdiomsætningsafgift: 

ensartet grundlag 

�dok, R/1746/73 (FIN 427)_7 

Gruppen for økonomiske Spørgsrnål pålagde på sit møde 

den 8, og g, jancmr 1974 Sekretariatet for Rådet, i sam

arbejde med Kollllllissionens tjenestegrene, at udarbejde en 

liste over de punkter, som vedrører ovennævnte forslag til 
direktiv, og som indtager en fortrinsstilling. 

Denne liste er gengivet i bilaget til denne note. 

T/41 dk/74 (FIN) mk/SAG 

EØF 
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Pur.U{ter som indtager en fortrinsstilling 

1. N'!J.l-sa_:ts (artikel 28, stk. 2 og 3) 
Erkendelse og klarlæggelse af den nuværende ændrede 

situation. 

2. Særlig ordning for små virks<2)Jl1lede_E (artikel 25) 
Maksimumsbeløb for afgiftsfritagelse og -nedsættelse. 

3. Enh�dss�tsordning for l���ru�ere (artikel 27) 

- Definitioner og kriterier, so;n begrænser dens anven

delsesområde; 

- Aftagende skala for enhedsprocentsatser for godt

gørelse; 

Problemer vedrørende havfiskeri. 

4. Beskatni:g_g __ eller fri tagels e J:s>.F b_fLskatning_1?-f bygniil,_ger: 

(artikel 4, stk. 3, b) og 3); artikel 5, stk. 1, 
artikel 14 B, l) og m) 

Vanskeligheder for visse medlemsstater med at ændre 

deres nuværende ordning. 

Sporgsmål om anvendelse af morv<ædiomsætningsafgift på 

former for virksomhed inden for de liberale erhverv og 

offentlige institutioner samt inden for radio- og fjern

synsselskaber. !<.Ted hensyn til overdragelse af bygninger, 

se ovennævnte plrt. 4. 

T/41 dk/74 (FIN) km/SAC/ojs 

cni
Linje  
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6, Fri tagels e for ud:[g_�se),_svi:�:.k::J_omh��-�yirksomhed i til

lm;ytnir_llLQ.�til_pamt internationale t�rt?r ' 

(artikel 16) 

Spørgsmålet om muligheden for at udvide fritagelsen 

til at omfatte overdragelse, som finder sted på et 

tidligere stadium; 

- Problemet vedrørende international porsonbefordring. 

7. F�itagelse�i indl���oi (artikel 14) 

- Spørgsmålet om national personbeforcl.ring. 

8. J.J:lcitr.:_wd_en __ �uclst_rækl}_i._l}f;_flf f_r.:S:_i;tr.agsrott_en (art i kel 17) 

Spørgsmålet ora ophcJVolso for medlensstat'erne af mulig

heden for af konjunlcturmæssigo årsager at udelukke 

investeringsmidler fra fradragsordningen eller, for så 

vidt angår disse midler, at anvende prorata fradrag 

i forhold til disse midler. 

9. Opret_teJ,se __ �,:t udvs,_:J:_g:_y__(l_clrøren?:_() .. }llervcar,:di().,PS<B.tlling'?_
.ilf�ift (artiklerne 29-31) 

Greensen for dets beføjelser. 

o 

o o 

T/41 dk/74 (FIN)(Bilag) l�SAC/ojs • • •  / • • •  

il 
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Andre punkter som kan indtage en vis fortrins"' -L:·; 

stilling 

1. Territorialitet ( artikel 3) 

Afvigelser til fordel for visse områder. 

2. Fritagelser til fordel for visse former for 

virksomhed af almen interes� (artikel 14 - A)' 

Spørgsmålet om at give medlemsstaterne en vis 

frihed. 

3. Beskatningsgrundlag- fritagelse af forfalfu1e 

renter som følge af ratebetalin,g eller for sen 

betaling (artikel 12 - A, stk. 3 - c) 

4. Særlig orlli�ing for brugt·løsøre (artikel 26) 

Spørgsmålet om nødvendigheden af en sådan orclning 
samt om omfanget af dens anvendelsesområde. 

5. Udsættelse af betalingen af iopoJ;'tafgift ·-

(artikel 24, andet afsnit) 

6. Tilbagebetaling til afgiftspligtige, som er 

etableret i udlandet (artikel 17, stk. 4) 

T/41 dk/74 (FIN)(Bilag) mk/SAC/ojs 

1. 
___ L 
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DE EUROPJEISEE FÆLLESSKABER Bruxelles, den ·17. juli 1') 7 /). 

T/373/74 (FIN) 

-- .... ---·· 
... :"_.~ f .... 4 .• . - . · _ } .. - .... ~ . • • 

.ARBEJDSDOKUTI'IEH~ 

Vedr.~ Forslag til sjette rådsdirektiv om harmonisering a.f 
medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter 
- Fælles merværdiafgiftssystem: 

ensartet grundlag 
Ldok. R/1746/73 (Fil'T 427)J 

I. 

GruDpen for finansielle svørgsmål fortsatte på sit mø
de den 1. og 2. juli 1974 behandlingen af nedenstående ;mnk
ter på grt.mdlac; af dokument T/ 145/74 (FE~ ), T/218/74 (FIN) 
og ·T/320/74 (FIN): 

1. Afgiftspligtige (artikel 4 og 14) 

a) Virkso~~ed udøvet af de liberale erhverv (artikel 4, 
stk. 2, og artikel 14, B.) 

b) Virksomhed udøvet af offentlige organer (stk. 5) 
o) Radio- og fjernsynsselskaber (stk. 5, andet afsnit) 
d) Virkso~"led, der ikke udøves med gevinst for øj 2 og 

faglige sanlinenslutninger 

T/373 dk/74 (FIN) ta/GT/ilh 
EØF 

o.::. ~/ ••• 

~~;;.t· .::. -~ - - -··--------

. (\ ,, r:' Q {'\ n m '.J -~ t) ·J ·J ·· ttJ ;--:1... . 
~- ·- • :ir:i! 
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::: :· F;ri t~else ved udførselsvirksonlhed 1 hermed ligestillet 
virksalliled samt international trru1snort (artikel 16) 

a) ri.iulighecl. for at udvide fritagelsen til også at om
fatte leveringer i leddet forud for udførselen 

b) International personbefordring (stk. 13 c)) 

3. Fritagelse ved national versonbefordFing 
( art i k cl 1 4 1 punkt A , 1 1 o a) ) 

4. Indtræden og udstrækning af f~~dragsretten (artikel 17) 

a) lilulighed for medlemsstateLle til af konj.u.nkturmæssi
ge årsager at udelukl-re investeringsgoder fra fradrags
ordningen 

b) Udelukkelse af visse udgifter fra fradragsretten 
(stko 6) 

5. Terri to ri al t anvendels e sområde ( a.rtikel 3) 

Der g:Jres rede for gru:9pens seneste resultater med 
hensyn til d.isse punkter i det følgende under II. 

III ed hensyn til plmkt 1 • a), b) og d), 2. a) og 
4. a) fastslog ~"'iQpen 1 at der især var tale om telrniske 
problemer, og at det dorf:)r ikke _pcl dette stadium ville 
være hensigtsmæssigt at føje dem til de prioritetsberet
tigede )U.Ilkter, der skal forelægges De faste re) ræsentan
ters Komite. 

o 

o o 

T/37 3 dk/74- (FII:T) ta/GT/ilh ••• /. o • 
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1. Afgifts-pligtige (artikel 4 og 14) 

a) Virksomhed udøvet af de liberale erhverv (artikel 4, 
stk. 2 og artikel 14, B.) 

KoiiJii!is~ionens forslag foreskriver afgiftsyligt 
for liberale erhverv eller ligestillet virksomhed, 
såfremt, ydelserne O)fylder de i artikel 4 anførte 
betingelser. 

Det er blevet :;åt::.mkc ved en ny tekst at fri ta
ge erhverv i tillmytning til retsvæsenet samt kunst
nerisk virksomhed. Resultaterne af drøftelserne 
vedrørende disse fritagelser er gengivet i det føl
gende: 

i) Erhverv i tillmytn~n.g til retsvæsenet ( advoka
t~r) 

Ifølge den nye tekst skal der til artikel 
14 (fritagelser i indlandet), B., føjes et nyt 
litra o) med følgende ordlyd: 

"tjenesteydelser, som præsteres af ad
vokater samt af udøvere af ruLdre er- · 
h"(}erv~i tillmytning til retsvæsenet, 
for så vidt disse tjenesteydelser er 
forbundet med retsforvaltningen." 

Ved behandlingen af det nye litra o) vi
ste det sig, at betingelsen for at fritage ad
vokatvirksomhed, nemlig "for så vidt deres tje
nesteydelser er forbundet med retsforvaltningen", 
er temmelig upræcist formuleret, og at dette 
under henSjlitagen til tavshedspligten ville bL~
ne medføre store vanskeligheder i forbindelse 
med kontrollen af fradrag af vc:3rdiafgiftsbelast
ningen ~Jå indl;::øb. Denne betingelse ville des
uden lDXnne fremkalde lignende anmodninger fra 
andre erhverv. 

T/373 dk/74 (FIN) ta/GT/ilh . .. ; ... 
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Delegationerne forbeholdt sig følgelig deres stil
lingtagen med hensy~ til den nye tekst. 

Ko!IlllJ.issione::1s re)ræs~mtan~ understregede, at disse 
vanskeligheder ville kunne løses enten ved at gøre nær
mere rede for begrebe-G "t j enes t eycl.els er i tilknytning 
til retsvæsenet 11 (f.eks. ved at yræcisere, at det drejer 
sig om justitsforval tni:i.1.gon på det borgerlige eller 
strafferetlig2 owiåde, eller ved at begrænse dette be
greb til kun at gælde jUl~idisk bistand)~ eller ved at 
overlacte det til udvalr;et vedrørende merværdiafgifter 
at løse de vanskeligheder 7 som måtte 0 ~9stå ved anvendel
sen af denne besterrnnelse. 

ii) KLmstnerisk virksomhed 

I den nye tekst~ som er u..'1.der behan.dlil.1.g 1 er der 
til artikel 14, B., føjet et nyt litra n) med følgende 
ordlyd~ 

"ydelser-, :?ræsteret af forfattere, skribenter, 
komponister, foredragsholdere, journalister, 
skuespillere;; musikere, riår de ikke selv med
virker ved udgivelsen cl:-l.er genfremførelsen 
af deres ku.!.J.St. ;: 

De :f_leste af_ delef2.'::tionerne (B r_LNL 9 HI.L? L og _DK) 
gav udtryk for en velvillig forhåndsindstilling til en 
sådan fritagelse, med forbehold af at den pågældende 
tekst gøres mere præcis (situationen for sammenslutninger 
e.f kunstnere 7 for s~:,Jortsudøvere, for andre kunstnere). 

Den de~skG 1 irslce og lu.,"'(embourgske delegation 
forbeholdt sig dog ret til på et senere tids
punkt at gøre rGde for deres endelige stand
punkt på dette område. 

Den tyske delegation, som udtl~ykte forbehold., og 
~for_~sde Konge::-i~ delegat~on ud tal te allerede på 
dette t::.. c~s)unkt, at denne tekst kun:.r1e medføre, at andre 
orhvervsg-ru;?per fremsætter lige så berettigede krav • 

T/373 dk/74 (FIN) ta/GT/ilh . . . / ... 

.. 
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Den italienske delegation erklærede, at den, undtagen 
når der forelå sociale begrundelser, var velvilligt ind
stillet over for enhver udvidelse af afgiftspligten til 
også at gælde de liberale erhverv~ 

b) Virksomhed udøvet af offentlige organer (artikel 4, stk. 5) 

I herihold til Kommissionens forslag ~~sss stater, am
ter, kommuner og andre offentligretlige orgru1.er ikke som 
afgiftspligtige i forbindelse med den virksom_hed, som de 
udøver i deres egenskab af offen·tlig myndighed, undtagen 
når det drejer sig om ø:~ ().._1.omisk virksomhed, der udøves af 
producenter, handlende eller tjcnesteydere. 

Med henblik på at imødekomme visse indsigelser fra 
delegationerne er der blsvet forelagt en ny tekst, som gør 
nærmere rede for de betingelser, hvorunder offentligret
lige organer bliver afgiftspligtige. Den..."le nye tekst, som 
skal træde i stedet for det første punktum i andet afsnit 
i stk. 5, lyder således: 

11 Såfremt de udøver virksomhed som nævnt i stykke 1, 
som nå det økono~~ske plan og uafhængigt a~_natio
nal lovgi vnir1g_ ville kunne tænk G s udøvet a I prl
vatretlige personer, bør de for denne virksomheds 
vedlcomr.aende a..'lses for afgiftspligtige". 

De fleste af delegationerne (B, D, DK, I, Irl, N og 
uA) erklærede, at de principielt kunne tilslutte sig Kom
missionens forslag om, at offentligretlige personer, der 
udøver økonomisk virksomhed, skal være afgiftspligtige • 
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Imidlertid blev det bemærket, at der til trods for 
de mere præcise fo:rmuleringer i den nye tekst stadig 
består be-'cyde1i.ge vanskeligheder: 

a) med hel1.syn til begrebet "offentlig myndighed"; 
b) med hensyn til disse org2..11ers afgiftspligtige virk

somhed, og endelig 
c) ;.ned hensyn til l~isikoen for fordrejning af konh.-urren-~ 

c e~.rilkårene .. 

Ad.a) Da offentligretlige personer i henhold til Kommissio
nens forslag k~m er afgif·cspligtige i det omfang~ hvor 
d.e udøver økonomisk virksomhed, der kan holdes adskilt 
fra begrebet offentlig mynd.~ .ghed, bør dette begreb de
fineres meget præcist~ 

Med henblik herpå gj o rde de!!. t:-rske delegation gæl~ 
dende, at den af love11 p g.l2gte forpligtelse til at ac
ceptere de pågældende tjenesteydelser er et væsentligt 
kendetegn for udøvelsel1. af offentlig mynd.ighecl. 

Ad~ b) De præciseringer, de:n nye tekst indeholdEn ... 
( virl(~somh~d 7 som ~å c~et økonomiske pla...'Yl o_g__uaf~ngig! 
af nationB~ ~2_1!1$ivning ville };:~nne t~0-~es at blive ud
øvet af priyc;.tretlige ~ersoller), forekom ikke tilstræk
kelig'3 til at fjerne a_le vanskelighede:c ved fortolk
ningen og senere ved iværksættelsen af denne besteminel
se. 

Derfor fremhævede g._~n fransL:..§_ de~eg_ation., at en s2.
da...'rl affattelse ville medføre afgif"Gspligt for en del af 
den virksoruhed, de:t traditionel t udøves af offentlige . 
organer (for elcse.tJ.pel V&"ldforsyni.ng, renovation 1 slagt
ning, osv.), hvilket ville gøre disse tjenesteydelser 
dyrere for forbrugerne deraf og pålægge de lokale admi
nistrationer en B.fgiftskontrol; dette ville frembyde 
både tekniske og pol.itiske ·vanskelighedere Under disse 
omstændigheder foreslog den frans};:e delegation, st:ZJttet 
af den luxemt9_urg_s}:e CJ.glUfation, at der gives disse 
offentllge organer valg,n ighedn 
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Den irske delegation gjorde gældende, at der burde 
gælde visse undtagelser med hensyn til offentlige organers 
afgiftspligt for så vidt angår visse former for virksom
hed (for eksempel vejbygning). 

Den luxembourgske delegation understregede betyd..rlin
gen af at erstatte kriteriet: potentiel konkurrence med 
kriteriet: direkte ko~~Ul~rence med privatretlige personer. 

Endelig foreslog den tyske de1~ation, at offentlige 
. organer · kun· gøres afgiftspligtige for s å vidt angår øko
nomisk virksomhed af et vist omfang. · 

Ad.c) Der blev gjort gældende, at de fastholdte kriterier frem
bød risiko for fordrejning af konkurrencevilkårene, på 
den ene side: 

- nedlen offont6ige ;?I.,:;SPer og pri,~tretl;it;;e personer :for 
så vidt som førstnæ~rL<: :~ hel t eller delvis kUJ.;ne dække 
omkostningerne i f ol -'J:Ln clelse med en tjenesteydelse gen
nem skatter, medens privatretlige personer for at opnå 
økonomisk bala..J.ce er nødsaget til at fakturere alle om
kostningerne i forbindelse med tjenesteydelsen, og på 
den anden side, 

- mellem medlemsstaterne for så vidt som der består for
skelle med hensy-.a til dæknLng a{ omkostningerne i for
bindelse med de offentlige organers tjenesteydelser 
gennem skatter eller gennem ad-hoc afgifter. 

Den belgiske, ~yske og d&J.ske delegation forbeholdt sig 
deres stilling. 

Kommissionens renræsentant gjorde gældende, at hvis der 
blev givet valgmulighed, ville det ~undgåeligt føre til afvigel
ser _mellem medlemsstaterne hvad angår afgiftspligtige personer 
og omfanget af den afgiftspligtige virksomhed, og dette ville 
følgelig påvirke opkrævningen af egne indtægter& 

Ha..J. erklærede sig i øvrigt åben over for ethvert konkret 
forslag, der tog sigte på yderligere at præcisere grænserne for 
offentlige organers afgiftspligt, men mente, at man burde fast
holde den foreslåede tekst, med det forbehold at man senere kan 
gøre den mere præcis i henhold til indVLmdne erfaringer~ I den
ne sammenhæng kunne eventuelle gennemførelsesvanskeligheder fore
lægges udvalget vedrørende merværdiafgift~ 
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Under disse omst~~digheder opfordrede Gruppen delega
tionerne til så snart som muligt at forelægge Ko~Æissionens 
tjenestegrene ethvert forslag, der kan tjene til at præci
sere: 

- de kriterier, der skal tjene til at afgrænse de afgifts
pligtige offentlige organers økonomiske virksorrh~edsområde 
og 

begrebet offentlig myndighed, således som det opfattes i 
de forskellige medieosstatere 

c) Radio- o__g fjernsynsselskaber (s-!;~1: ., 5 1 andet afsnit) 

Ifølge artikel 4 .; stl:: .J ~' b.Jr radio- og fjernsyussel
skaber anses for afgifts?li5tiee~ 

Fire delegationer (:CK/F/I/L) erklærede~ at de på dette 
stadiQ~ kunne godkende KoQIDissionens forslag. 

der., 
Andre deleg:1.tioner fsE V derimod udtryk for vanskelighe-

Den t~r.s1.r. e d.elegation, som kt..llli'le acceptere i at re
k~amcindtægter blev gjort afciftspligtice gjorde 
navnlig opmærksom på, at en merværdiafgiftspligt 
for licensafgifter til radio- og fjernsynsselskaL 
berne ville medføre vanskeligheder i forbu..ndsrepu
blihl{en Tyskland, da disse se~skabers virksomhed, 
efter forfatningsdomstolens ii.lening 1 ikke- bør be
tragtes som udført af afgiftsplig~ige. I øvrigt 
udsp:r·inger disse selskabe:rs ::':ærlige karakter af 
lovgivr.ingen i delstaterne, som ikke anser disse 
selskaber for afgiftspligtigee 

Den irske dele .rTation erklærede, at medens den ik.lce 
fandt noget tll h1nder for 7 at reklameindtcr:gter 
blev pålagt afgiftt mente den derimod ikke, at li
censafgif·(;er, de:- blev opkr23"'..ret af radio- og fjern
synss elskaber, skulle være merværdiafgiftspligtige" 
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Den belgiske delegation gjorde gældende, at i 
Belgien er licensbetaling knyttet til besiddel
sen af et modtagerapparat og ikke til radio- og 
fjernsynsselskabernes tjenesteydelser., 

Den nederlandske og Det forenetie Kongeriges dele
gation forbeholdt sig deres s-tilling., =---

Kommissionens repræsen!§nt erklærede, at han ville over
veje at fritage licensafgifter, der opkræves af disse sel
skaber, hvis flertallet af delegationerne skulle udtrykke 
ønske derom. Han gjorde imidlertid gældende, at man såle
des ville skabe en kon ... lru:i.."'re:ncefordrejning mellem de forskel
lige ud tr"~Jlcsmåd er /kcrmm.:...."l:..:t·J. ~ ionsformer. 

d) Sammenslutnin,:;er, der ikke B:tbe j der med gevinst for ø j e, og 
faglige sammensl?tninger 

I henn, old t l" l a,~tl·,_.<el 4 · d· 1 t· f l t _ ~ - ~ l lre~ lV ors age er sammen-
slutninger, der ilrl~e arbejder med gevinst for øje, og fag
lige sammenslutninger blandt de afgiftspligtige. 

Den belgiske delegation anmodede om, at de sammenslut
ninger, der ikke arbejder med gevinst for øje, og faglige 

~- sammenslutninger il{ke betragtes som afgiftspligtige, for så 
vidt som disse sammenslutninger præsterer ydelser af fælles 
interesse for medle~~erne mod betaling af et kontLngent, der 
ikke står i forbindelse med de ydede tjenester. 

Størstedelen af de andre delegationer såvel som Kommis
sionens repræsentant fremhævede betydningen af at arbejde med 
en så bred definition af begrebet "afgiftspligtig" som mulig. 
De erklærede sig imidlertid .rede til at afgøre det af den 
belgiske delegation frenrrørte problem ved i artikel 14 at 
åbne mulighed for en fritagelse, under forbehold af at det 
med henblik på at undgå ethvert misbrug nøje angives, hvilke 
kategorier, der kan opnå en sådan fritagelse. 
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Den ttske delegation bemærkede 1 at der,for ek
sempe n8.r det drejer sig om en sportsklub, bør 
skelnes mellem på den ene side de·i; almindelige 
kontingent, som giver ret til at anvende klub
bens aJ..m.ind.elige a..11læg (for eksempel tennisba..11e, 
ridebane? svø~~ehal) og p& den ~~den side beta
lingen for s<:,;~li_ge og ind i vidue~te ydel~er -~for 
eksempel anvenaelse af heste, rluJ3- og t;er.m.J..s ·
undervisning). Medens disse særlige ydelser bør 
pEJ_c:sgges mervc:;rdiafgift, bør de almindelige ydel
se~ være fritaget derfor~ 

Det forened2 Kongeri&es delegation fremb..ævede for si t 
vedkormnende betydningen af at &bne mulighed for en fritagel
se for så vidt angår arbejderfagforeninger. 

2 .. Fri tagels e for udfø:r:selsvirk2_8::J:sc1 ~ hermed ligestillet virk
somhed sænt international transport (artikel 16) 

a) IY1:-a) ighed for at udvirie fri tagels en til også at omfatte 
lsveringer i led.det forud for uc1fø:;:-selen 

Efter 9~modning fra den belgiske og franske dele
gation blev det overvejet at udvide artikel 16 med føl
gende bestemmelse~ 

"Medlemsstaterne har muligl1E:d. for /-ned fo:·behold 
a:f den i artikel 30 fastsatte konsultation 7 at 
fritage vareleveringer til en afgiftspligtig 
køber, som agter at udføre disse varer i u:forar
b8jdet eller foro.rbejC.et sta..~d". 

De fleste delefiationer (B?D.F 1 I 1 Irl~NL) gav udtryk 
for en velvillig forhandsindstilling til denne tekst. 

~n i~.?-.l~.?~]s_s:_d§..~~gati~~ overvejede dog~ om d8r 
1kke bU..L'uS n:.stsæt ·ces t:;.as- og værdigrænser for 
anvendelsen af denne mulighed .. 
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Den tyske, franske og nederland-ske delegation mente, 
at det ikke var nødvendigt at gøre den pågældende 
mulighed til genstand for den i artikel 30 fastsatte 
obligatoriske konsultation, og at ordene i skarp 
parentes følgelig ktume udelades o Den tyske dele
gation fremhæved·3 imidlertid vig-tigheden af at gø
re medlemsstatern2 bekendt med~ om der.u~e mulighed 
var benyttet og i bekræftende fald, efter hvilke 
retningslinjer. 

Ifølge Kommissionens repræsentant bør der vedtages en 
bestemmelse om obligatorisk høring i tilfælde af afvigelser 
fra det normale merværdiafgiftssystems 

b) International personbef,'"'rrl;":i_~ (stk. 13, litra c)) 

1. Ifølge Kom_missionen': forsla....ei: (artikel 16, stk. 13, 
litra c); artikel 17, stk~ 3, litra b)) fritages kun ydel
ser i forbindelse med international befordring af perso
ner (den nationale del) ad sø- eller luftvejen for mer
værdiafgift, idet den_ i et . tidligere omsætningsled betal
te merværdi af gift fradrages. Denne fri tagels e er dog tids
begrænset (artikel 28, stk. 1). 

2. Alle delegationerne ~~odede om, at der endnu ikke 
fastsættes en frist for ophævelsen af denne fritagelse. 

3. Den luxembour,g;ske delegatiog udtrykte ønske om af 
praktiske grunde (områdets ringe udstrækning, mangel på 
toldmæssig kontrol, uforholdsmæssigt store omkostninger 
i forhold til indtæg-terne ved afgiftens opkrævning) at 
kur...ne udvide den af Kommissionen foreslåede fritagelse 
for ydeJ_ser i forbindelse med befordring af personer 
ad sø- eller luftvejen til at omfatte de ~~dre forme r 
for befordring. 
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Fire delege,tioner ( I/IHL/N/UK) erklærede, at de støttede 
den luxanbourgske delegat~ons standpunkt~ uafhæ~gigt af de 
praktiske grun.de, som denne delegation fremførte. Efter 
disse fire delegationers opfattelse 1 drejer det sig først og 
frew.I!lest om at forhindre forskelsbehandling i beskatningen 
af de forskellige former for befordring., 

Tre dele gationer (B/D/F) erkendte, at der bestod et 
teknisk problem for storhertugdømmet. Luxe.mbourg, men erklæ
rede, at de modsatte sig en udvidelse af den pågældende fri
tagelse til at omfatt9 samtlige former for befordring~ 

Den do...nske delegc:d;0n forb9hoJ.dt sig sin stillinc;. 

Kommissionens rep:::CBsentan·~ mi.nd.ed.e om, at Kormuissionens - . 

sigte på den ene side er at geru~gmføre en beskatning af per
son1x:fordring inG.en for Fællesskabet og på den anden side at 
sikre en ensartet skattew.æssig behandling af . alle former for 
befordring. For i1nidiertid at opnå derL."le e:;.J.sartethed har 
Kommissionen foreslået ikke at fritage de former for befor
dring1 som på nuværende tidspUlli~t beskattes - i det mindste 
i visse medlemsstater - men derimod at tidsbegr-ænse den fri
tagelse for afgi.ft, som er gældende for intern.ational per
sonbefordring ad sø- eller luftvejen (jfr~ artikel 28, 
stk- 1)Q Denne tidsbegrænsning skal sætte Korillllissionen i 
stand til at l).ndersøge de prek tiske bestemmelser for beskat
ning af alle former for befordring inden for i?ællesskabet., 

For så vidt angår problemet i forbindelse med storher~ 
tugdømmet Luxembourgs særlige situation overvej ede Kom.~-nis

sionens repræsentant 1 om dette il<-... kc kunY.J.e løses ved optac;el
se af en erklæring i rtådets mødeprotokol ., 
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3. Fritagelse ved national personbefordring 
(Artikel 14, punkt A, 1, litra a)) 

Ifølge Kommissionens forslag (artikel 14, pu...'11:t A, 
stk., 1 7 litra a)) fritac;es ydelser i forbindelse med 
national pe~sonbefordring ik~e for merværdiafgift. 

Fem delegationer (B, D, F, L, ~ffi) gav deres princi
pielle tilslutning til dette forslago 

Den irske dele~ation gjorde opmærksom på, at i 
Irland er de pågældende ydelser i fo~bindelse med beford
ring for tiden fritaget i or merwBrdiafgift, og at den 
irske regering af politis~e · årsager ønsker at kunne bevare 
denne ordning. 

Det forenede Kongeriges delegation ønskede af sociale 
årsager at kunne bevare den nul-satsordningy der for tiden 
anvendes på dette område i Det forenede Kongerige. 

Den italienske delegation fremsatte forbehold med 
hensyn til dette punkt og gjorde opmærksom på, at i 
Italien er kun visse former for by!II@ssig befordring 
samt for befordring mellem tilgr.~nsende kommuner fritaget. 

Den danske delegation forbeholdt sig sin stilling. 
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4. Indt~aden og udstr,Bkning af fradragsretten (artikel 17) 

a) Mulighed for medlemsstaterne for af konjunkturm<:essige 
årsager at udelv.lc~e investeringsgoder fra fradrags
ordnin_gen 

Den tvske delegation anmodede om, at medlems
state~ne bevarede den allerede ~nder pur.Uct 23 i bilag 
A til andet direktiv åbnede mulighed for at konjunktur
mæssige årsager delvis eller fuldstændigt at udelukke 
investeringsgoder fra fradragsordningen 1 ), idet det 
herved forudsattes, at der for at undgå eru1ver vanske
lighed med beregningen af egne indtægter anvendes de 
nødvendige korrektionsbeløbe 

Som svar på de arg~rraenter, der i denne forbindelse 
blev fremført af Kommissionens reprcasentant samt 
af visse delege..tioncr~ erkendte den tyske dele
gation, at det i almindelighed under de konkunktur
forhold7 der var tale om;, teoretisk ville være 
mere hensigtsmæssigt at anvende en specifik afgift 
på investeringer. Den c;jorde dog g:-elc1ende, at 
anvendelsen af en sådan afgift af grunde, der 
væsentligst havde at gøre med Tysklands forbunds
st:rtL"ictur, ville støde på vanskeligheder, og at 
dens regering følgelig ville lægge vægt på gennem 
mel~ærdiafgiftssystemet at have mulighed for at 
bremse investeringerne. 

1) Med henblik herpå foreslog den tyske delegation 7 at 
følgende tekst blev optaget i direktivet: 

"Under forbehold af den i artikel X omhandlede kcmsul
tation har hver medlemsstat mulighed for at kc:::lju..."YL1ctur
mæssige årsager delvis eller fuldstændigt at udelukke 
investeringsgoder fra fradragsordningeno" 
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De fleste delegationer erklærede, at de ikke var imod 
indføjelse af en bestemmelse, der imødekommer det af den 
tyske delegation udtrykte ønske. 

Den belgiske dGleQ;ation var dog af den opfat-':ielse, at 
det ikke burde væ~a umuligt at løse problemet gennem 
indførelse af en specifik konjun..l{:turrnæssig afgift, som 
skulle opkræves uden for merværc;.iafgiftssystemet, men 
ved hjælp af de samme administrative midler. 

Den nederlandske delegation, som var af den opfattelse, 
at anvendelsen af merværdiafgiften som konjunkturmæssigt 
middel ville forplurnre merVr2rdiafgiften, erklærede ikke 
a t være velvilligt stei:Jt over for den mulighed, som den 
tyske delegation havde nnnodet om. 

Kommissionens repræsentant erklærede 'sig rede til så 
hurtigt som muligt at freDlægge et tekstudkast, eftersom 
dette problem bør be~andles i forbindelse med de af Kom
missionen påtæn..l{:te retningslin j er for opkræv.aing af egne 
indt::egter hidrørende fra merværdiafgiften. Retningslinjerne 
for inddrivelse af' egne indtægter er imidlertid endnu ikke 
endeligt udarbejdet i Kommissionen. 

b) Udelukkelse af visse udgifter fra fradragsretten 
( stlc. 6) 

I henhold til den almindelige merværdiafgiftsordning 
kan den åf'gif'tspligtige fra den skyldige afgift fradrage 
den merv.:erdiafgift, som er blevet pålagt de goder og tje
nesteydelser, der skal indgå som led i vedkommendes af
giftspligtige virksomhed. Kornmissionen har ikke desto 
mindre fastsat, at visse udgiftskategorier skal udelukkes 
fra denne fradragsret (artikel 17, stk. 6) for at sikre 
en ensartet opkrævning af egne indtægter og for at undgå 
misbrug. 
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Man overvejeO.e, om derpådette område- som fastsat i 
forslaget til s ;jette direktiv - bør indføres et system, der 
er baseret på formodninger, og som støtter sig på en nøjagtig 
fortegnelse over de udgifter, der skal udelu~kes fra fradrags
retten, eller snarere et ~stem 9 der er iJ!"cEget af en vis smi
dighed. 

De fleste delegationer (B 1 DK, FLI. IRL og Ll var i 
princippet enige med hensyn til den løsning, som Kornmissionen 
går ind for 1 med forbehold af at der foretages en nedsk:Bring 
af de i artikel 17, stk. 6 1 mavnte udgiftskategorier. 

Den b~lgiske delegation mente, at fradragsretten for 
udgifter til personbefordring bør opretholdes. 

Den nederlandske delegation E.rklærede sig ikke indfor
stået med den til artikel 17, stk. 6, foreslåede tekst 1 idet 
den mene::c, at denne tekst il:ke er tilstrækkelig nuanceret. 
Den kan is;:3r ikke gå med til, a t der ikke opretholdes fradrags
ret foeks. for udgifter, der udlægges af handelsrejsende. 

Den tyske og Det forenede Kongeriges del_eg_at~oner erklæ
rede; at de går ind for et system, der stiller medlemsstaterne 
forholdsvis frit på dette Omlnåde. 

Den tyske delegation mente, · at Kommissionens forslag 
går for vidt-og foreslog~ ~L at udelQ~ke luksus-
og repræsentationsudgifter fra fradragsretten. For 
så vidt angår de andre udgiftskategorier, foreslog 
den tyske delegation, at medlemsstaterne får mulig
hed. for at fasts::atte merværdiafgiftsbestemmelser, 
som er i overensstemmelse med dem, de anvender i 
forbindelse med incllcomstskatten.. Den mener nemlig, 
at der fradragsm::Jssigt er en logisk sammenhæng mel
lem merværdiafgiften og indkomstskatten. 
Delegationen for Det forenede Kongeri.q;e bems~rkede, 
at det i Det forenede Kongerige k1lli:""e~~biludgifter 
og udgifter til underholdning, der er udelwdcet fra 
fre.dragsretten. Den mener, at det ville vr.are bedre, 
såfremt der i artikel 17~ stk .. 6, gives udtryk for 
et alment princip, der gar ud på, at fradragsretten 
udelukkes for e11J:1ver udgift 1 der har karaJcter af 
privat forbrug, idet det står medlemsstaterne frit 
for, om de vil indf0re specifikke udelw{kelser 1 for 
så v::.dt som de finder, at sådanne ucleh:tl{kelser er 
nyttige og lader si~ gennemføre. 
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Kommissionens re-præsentant henledte grR}pens op
mærksomhed :på faren ved :_Jå nuværende stadium i skatte
harmoniseringen at knytte fradragsretten i forbindelse 
med merværdiafgiften sammen med den fradragsret, der 
finder ru~vendelse med hensyn til indkomstskat. Der er 
nemlig enlliLu ikke foretaget nogen harmonisering med 
hensy-n til indkomstskat~ og det er især de enkel te med
lemsstaters selskabsskatteregler, samt deres syn ~å 
beskatning - på det økono:rniske ;?lan -, som er vidt for
skellige. Anvendes fradragsretten imidlertid forskel
ligt i de enkelte medlemsstater, vil der opstå en kon
kurrencefordrejning1 og desuden ske en mærkbar :;_Jåvirk
ning af de egne indtæ5ter. Kommissionens re]ræsentant 
mener derfor, at det er nødvendigt at indføre ensarte
de fællesskabsregler for at neutralisere konlrurrencen 
og af hensyn til de egne indtægter. 

5. Territorialt anvendelsesområde (artikel 3) 

I he~~old til Kommissionens forslag omfatter direk
tivets territoriale &Lvendelsesområde den enkelte medlems
stats samlede område, herunder de territoriale vande, 
samt eventuelt fastlandssokkelen. De medlemsstater, som 
især af historiske grunde måtte ønske fortsat at anvende 
merværdiafgiften på et mere be5rænset område end deres 
nationale territorium, vil ikke desto mindre kunne o"Dnå 
dis~ensation. Med henblik her~å er der fastsat en kon
sultations:.?rocedure i artikel 3, stk. 2. 

Flere delegationer (D, DK, F, I) ønskede, at visse 
territorier mod endnu ilL~e fastsatte finanGielle kompen
sationer, skulle udelukkes fra direktivets territoriale 
anvendelsesområde; det drejer sig om territorier, som på 
nuværende tidspunkt omfattes af en særordning, nemlig~ 

T/373 dk/74 (FIN) ta/LlVIP/ilh ••. /o .• 
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- af både historiske, økonomiske og praktiske grunde 
( va.J.1.skeligheder ved o ~?krævningen af afgift en i et 
toldfrit område)~ øen H~lgoland, s&~t frihavnen i 
Hamburg, Bremen, YJ.el, Emden og Cuxhaven ~ 

af geografiske og økonorllske grunde: Grønland; 

- af historiske gr~~dez Guyana, et område hvor der al
drig har været opkrævet nogen omsætningsafgift~ 

af historiske og geografiske g:::-unde~ kommunerne Li
vicno og CamT)ione d 1 Italia, som ikke hører ind ~~ 
der Fællesskabets ~oldomrade? hertil kommer de told
fri ) ladser Trieste og Venedig, som ligger uden for 
Italiens toldomrade, og hvor afsætningen i forbrugs
leddet lJraktisk taget er ukendt., samt frizonerne 
Val d 9 Aoste og provinsen Gorizia~ som begge er ble
vet dannet ved en for nyllg VJdt2get lov, men som på 
nuværende tidspunkt ikke omfattes af nogen særordning 
med hensyn til merværdiafgiften. 

Den danske delegation forbeholdt sig desuden ret 
til nærmere at angive 1 om den ligeledes ønsker dis~Jen

sation for frihavnen i Købe11.1lavn~ · 

De ~?roblemer, der er fremkoarnet under meningsudveks
lingerne om dette c)tmkt 1 vedrører både; 

procedures)ørgsmål~ kan udelukkelsen af visse territo
rier---sk-eved hjælp af en fortegnelse ge2.1.gi vet i arti
kel 3 eller i et bilag til direktivet? Efter hvilken 
fremgangsmåde vil en sådan fJrtegnelse kunne revide
res? 

- og ;Jrinci -] ielle S:,::Jørgsmål ~ skal undtagelser kun være 
mulige af historiske grlli1.de? Hvorledes skal begrebet 
historiske grunde defineres? Bør antallet af undta
gelser altid være faldende, eller må der ske en stig
ning i antallet? 
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Under behandlingen af dette p~~t gav de fleste delega
tioner (B, DK, F, I, IRL, L, NL og UK) udtryk for en gunstig 
forhåndsindstilling vedrørende udarbejdelsen af en forteg
nelse - der skal optages ~ selve artikel 3 eller i et bilag 
til direktivet - som ikke senere skal kunne udvides, og ku__11. 
omfatter områder, som det alene af hist0risk8 grvpde er be
rettiget at udelukke fra direktivets anvsndelsesområde (f.eks. 
ikke-opkrævning af omsætningsafgifter i tidligere tider). 
Det blev imidlertid understreget, at det ville være hensigts
mæssigt~ 

forud at lilldersøge de f0lger, som disse undtagelser ville 
medføre med hensyn til både en neutralisering af konkur
rencen og de egne indtægter} 

- at fastsætte kriterierne til bestemmelse af omfanget af 
de fina..11.sielle kompensationer. 

DenJle fortegnelse vil blive gennemgået periodisk (hvert 
3. eller 4. år), for at gøre det muligt at vurdere, om alle 
de betingelser, der ligger til grund for undtagelserne fra 
territorialitetsprincippet, stadig gør sig gældende. 

Den tyske delegation mente, at problemet vedrørende di
rektivets territoriale anvendelsesområde kuPJle løses på grund
lag af den pågældende medlemsstat s toldområde. r.lied henblik 
herpå foreslog den følgende affattelse af artikel 3~ · 

11 Som 11 indland 11 anses det område, inden for hvilket 
den pågældende stat anvender merværdiafgifter; 
det nævnte område bør principielt omfatte den 
en~elte stats samlede oD~åde, herunder de terri
toriale vande. Det kan begrænses til den p~gæl
dende stats toldområde på betingelse af, at der 
ikke herved opstår ko~1rrencefordrejninger in
den fo:i.~ Fællesskabet, og på betingelse af at en 
kompensation med hensyn til de egne indtægter 
muliggøre s • ;; 
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Den har desuden amnodet om, a.t følgende erklæring tages 
til efterretning~ 

J i 

:r r betragtning af, at loven om omsætningsafgift 
for forbundsrepublikken Tyskland også gælder 
for Vestberlin, samt af de særlige sk'?.tteret
lige besterili.,-r:elser t der gælder i for}lOldet mel
lem forbu .... J.drJr2publikken Tyskland og Den tyske 
demokratiske Republik, forbeholder forbundsre
geringen sig ret til til sin tid at gøre et 
forbehold gældende med hensyn til begrebet ind
land som defineret i artikel 3 i Kommissionens 
forslag o n 

Kollli!1~ssionens repræsentan~ erindrede om, at definitionen 
af det sjette direktivs ter:t·i toriale anvendelsesområde var et 
særdeles vigtigt spø~gsmål. Det drejer sig nemlig ikke alene 
om at undgå konkurrencefordrejninger således som det var til
fældet i det andet direktiv, men også om at sikre en rimelig 
opkrævning af Fællesskabets egne indtægtero Det er derfor ab-
_solut nødvendigt 7 hvis bestem ... rnelserne vedrørende terri toriali
tet skal gøres smidigere, at have en procedure~ der giver alle 
medlemsst2"terne c1en størst mv.lige ge.ranti og objektive kri te
rier samt effektiv kontrol ::J.ed henblik på at fastsætte den 
event1..1elle finansielle kompensation, som skal søges hos de 
stater 7 som omfa:ctes af undtagelsesbesteTil.melserne på dette om
råde .. 

For at KonmJ.issionens tjenestegrene skal ku._nne udarbejde 
forslag vedrørende de spørgsmål, som endnu står åbne på dette 
ptLDkt, opfordrede gruppen de interesserede delegationer til 
med henblik på det næste møde at tilstille Kommissionens tje
nestegrene den endelige liste over de områder, som de ønsker 
udelukket fra direktivets territoriale anvendelsesområdeo 
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DE EUROPÆiffi{E FÆLLESSKABER 

Rådet 

Bruxelles, den 19. december 1974 
. . . T/631/74 (FIN) 

Vedr~: 

ARBEJDSDOKUMENT 

Forslag til Rådets 6. direktiv om harmonisering af 
medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter 
- fælles merværdiafgiftssystem: 

fælles beregningsgru~dlag 
~dok. ~1746/73 (FIN 427) og R/2268/74 (FIN 517)_7 

Gruppen vedrørende finansielle spørgsmål· fortsatte på 
si t møde den 1·1. og 12. november 1974 sin behandling af oven
nævnte direktivforslag. 

Denne note indeholder resultatet af gruppens behandling 
af artiklerne 4, stk. 4 og 5, og artikel 5, stk. 1 og 2. 

+ 
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A:rti:teJ_ t 3 

G:<'"~_;~ overvej ede a ·r. gi v e dette stykke f e: J g ende ud~· 

forrming ~ 

"Udtrykkc;t ':s c;lvs tænd.igtn 1 som er anvandt i stk.:- 1 ~ 
u::.1.c1tag::~' ::r3. beckatnj.ngen aroeja.stage:r·e oc andre per-
so:..1 e: r .. for så vie t .de er forpligJced.e over for de:-es 
ar b e jcts@;IV'8'r-~' :'~;:e~<ien arbejdskontrakt eller ved et 
hyiJ.ket sor? l1_:;l s t aJ:J.c1et retligt ±:.o~~oldr "som sk~~er 
et m.:derm;·,.;.ne ~~~sforholcl for.~vltf't; ar:gar §l-r~~Qs· -
2$~ ailønn:!.:rr~sv~L-Ll~ar o~ ansvar _E?.:~l71leno_e arbe~-
tZJ. \.-e I' en~ · .. ......, ___ _ 

Med fo r1; ehold af den konsultation, der er forud
c et i ar.J.:ik ::: l 30 1) , har de enkel te medlemsstater ad
gang t ~i.l at behandle personer ~ som er bosa-G på G.e:~es 
territoritun, og som i ratlig forstand er uafl1ængige, 
men som fir-0-nsi.el t ~~~}fO ~iomisk og organi_sat~sk er 
nært knytt~t til h::!.1..'1..2.nClen, som en en..fCel fa:!glfls
pligtig.., Il c.) 

Teksten til dette stykke lyder efter behandlir..g8n i 
~~ gruppe~ således! 

nstaten, amter, kcnmmner og and."!."'e offentligretlige 
orgQl'ler anses ikke som afgiftspligtige i forbindel
se med den virkso::nhed, de udøver i deres ege:rr...skab 

1) Forbehold fra den tyske delegation på grund af problemet 
i forbindelse med merværd.iafgiftsudvalget, som for tiden 
er til behandling i De faste repræsentanters Komite~ 

2) Forbel'lold fra dsn franske delegat i on med hensy.~.1. til sæt
ningsleddet "firoanci :;.el t, økonomisk og organisatorisk :r o 
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af offentlig myndighed, selv om de i forbindelse med 
denne virksomhed modtager gebyrer, afgifter, bidrag 
eller vederlag. 

Dersom de imidlertid ;-sædvanligvis_7 udøver 
sådanne former for virksomhed ~eller præsterer så- . 
danne ydelser_7 som dem, der er nævnt i stk. 1 i 
denne artikel, betragtes de som afgiftspligtige 
for så vidt angår disse former for virksomhed ~el-
ler disse ydelser_7, såfremt · · 

~de er af et såd~~t om
fang, at deres undtagel
se fra afgiftspligten 
ville medføre konkur
rencefordre jninK7 

~deres tUldtagelse fra 
afgiftspligten ville 
medføre konkurrence
fordrejning af en 
Yis betydningJ. 

Gruppen var iøvrigt tilbøjelig til at mene, at denne 
bestemmelse burde suppleres med en liste over de former for 
virksomhed, som under alle oms~zndigheder skulle være omfat
tet af merværdiafgiften, idet denne, der fritages~ sl0Qlle 
opregnes i artikel 14 (fritagelser i indlandet) 1 • 

Med henblik herpå blev gruppen, efter at have indledt 
gennemgan&en af en række traditionelle former for virksom
hed, der udføres af offentlige organer (postvæsen, telekom
munikation, radio og fjernsyn, etc~, enig om at opfordre 
delegationerne til snarest ouligt til sekretariatet at frem
sende de oplysninger, der er nødvendige for til et kommende 
møde at forberede en sai1lmenfattende oversigt over deres 
stillingtagen hertil. 

1) I den forbindelse k~~ nævnes, at gruppen allerede er enig 
om i artL~el 14 at optage fritagelse for offentlige or
ganers salg af brugte tiP~. 

_ T/6.31. dlr/74 (FIN) bf/OJS/gnm . . ~l o •• 
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G1.:1~.§.-:l- blev enis om i Cl .. ette stykke at anfø:"'e, at leve-~ 

ring af elektrisk st:Yffi~ eas, var!ne 1 kulde og l:i.t~'1.ende skal 
betragtes som levering af fysiske genstande, og ddrfor ·at 
slette litra f) i stk~ 2 1 )q 

Med henblik p2. bestemmelse af rækkevidden af den fri ta
gelse~ der e:r fo ludset i artikel 14r B, f), ønskede_ de.E:__Eel
giske qe}...eg2-ticn at vide~ Oi!! b-estemll'"1.elserne i dette stykke om 
lw,~cring 2..f fysis:te gsnste,:nde speciel t g-Blder ihændehaver-
væ::--dipe.pirer-<> 

Stk$ 2 

Bestel11!."1lelserne i dette stykke fremkaldte følgende be-
:rærkni:i.1.ger: 

a) D8-l:i forenede Kon~es deleg_ation frenfu:svecL3 det hensigts-· 
mæssige i at betragte leje af varer som levering af ting 
for a-G undgå, at sådan leje i hen...h.old til f:citagelsen i 
artikel 16, pururt 10 tUlddrages beskatning, når leje~e, 
der er bosat uden for R~llesskabet, alligevel anvender 
disse varer på medlemsstaternes område,. 

1) Den danske dele~tion fre~lævede. at det ville være for
målstjenligt rr-annere at angive, om husejeres levering af 
V8.rme, gas~ elektricitet o~ vand til deres le j er e slral 
være omfattet af mel-værdiafgiften, når prisen på sådan 
levering indgår i lejen af huset~ 

T/631 dk/74 (FIN) bf/OJS/g!l .. m • ·!).; •• Q 
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Gr~?Een blev enig om, at dette problem skal løses 
inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 16 (fri
tagelse for virksomhed i forbindelse med udførsel). 

b) nogle delegationer (DK, IRL, N, UK) mente, at standard
udskiftninger (f.eks. udskiftning af en brugt motor med 
en ny eller fuldstændig istandsat motor) som hovedregel 
burde betragtes som en eæ{elt tjenesteydelse og beskattes 
i overensstemmelse dermed. Ifølge disse celegationer 
er s2.da..TL11e udskiftninger i praksis at ligr ... e ved repara
tion af en brugt del og bør derfor beskattes på samme 
måde. 

Den irske og den nederlandske delegation oplyste, at 
ved køb af en ny bil imod levering af en brugt bil i deres 
land beskattes l{Ull den værdiforskel, der betales kontant. 

Kommissionens repræsentant og de øvrige delegationer 
mente derimod, at disse standardudskiftninger svarer til 
en dobbelt levering af ting (levering af den brugte del 
og levering af en ny del eller en fuldstændig istandsat 
del) og derfor bør beskattes to gange. 

T/631 dk/74 (FIN) bf/OJS/gnm 
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DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den ·15., juli 197 5r) · 

Rådet T/440/75 (FIN) rf 

ARBEJTI SDGICt.E.!ENT 

Vedr.~: Forslag til Rådets sjette direktiv om harmonisering 
af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgif~er 
~dok. R/1746/73 (FIN 427) og R/2268/74 (F]}i 517)~ 

J 

Far at let t~ a:"be j det i forbindelse med ov-etrr'..Z'l'illte di
rektiv:'o::·sl:J.g har s'Jk:::-etariatet til b:::·ug for dP.lee,atj Q..1lil~ 
nedfældet tekste~ t:i.l de føl"Ste tol·.r artil-d.c:::: o~ til bile.g D 
i nævn;e direk"'lliv på grur..dlag a:f arbejdet i gruppen vedrøren
de fir.ansielle spørgsmål ( ven stresider:<le) og et sau1Iilendrag 
a:f benærkningerne vedrørende de pw.kter! der en<Ll'J.u iklce er 
afgjo:;:t (højr·...!Sid.erne)-: 

Op.-ær!cso::~1eden henled~s P~J at gru.pnen under drøftel
sGu ai disse ~~tikler ik~e yderligere har behandlet de pQ~
ter, rr.rorom der allereee er afgivet rapport til De faste 
repræs~n-~a."lters Kow.i t a a Der består derfor fortsat forbehold 

. YeC.:::ør~!'lde de be::r~em!I!elser i direktivforslaget.: der angår 
disse :punl~ter 7 sazut r.1ed her ... sy-.!1 t::i.l G.c bt-:!s~ c:!I!Eelser, der bar 
forbi~~else dermei4 
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Udkast til direktiv 

Afsnit IV: M giftspligtige 

Arti~<:el 4 

1. Som afgiftspligtig ~~es den, som S3lvstændigt ~og uanset 
stedetJ 1 ) udøver en af de i stk,. 2 nævnte forBar for øko
nomisk virl;:som.iJed L_ eller foretager en af de i stk. 3 næ~/n

te tre.nsaktionerJ 2 ) uanset virksomhedens ['"eller trans
aktionensJ mal eller restlitat. 2) 

2. De :former for økonomisk virksomhed, der er O!''tui.andlet 
i stk .. 1, er :producen·~-, handels- eller tjenesteydelses
virksomhed, herunder minedrift og landbrug sar . .rt virksomhed 
udøvet af de liberale og dermed ligestillede erhverv., Som 
ølmnomisk v-irksomhed anses navnlig o:! tra.:.J.Sak-ciou, der om
fatter udn;y-(tclse af et materiel t elj_er im!'.la"&eriel t formue
gode med henblik pi OlJnåelse af i..~d.tægter a.Z nog<::nlund.e 
f as t karakt Gr • 

3 .. De i stykke i omhandlede traJ.1Saktioner er følgende: 

t a) levering af ·en bygning eller en del af en .bygning med 
tilhørende jord inden den fø~~te indflytnL~g. Som byg
ning w..s e3 enhver kons ·ia·uk"tian opført p..l jorden; 

b) levering af e!l bygge·grund. Som byggegrund æ:LTlS es: 

gr-unde der er udl~~ til bebyggelse ellej;' fo:.:-synet 
med ui'ærc::lge bygninga~ eller med bygninger bestemt 
til neerivning slvel som rettighedern~ til at bygge 

2) ovenpå en allerede eksisterende bygning;_7 

T/4~~0 dk/75 (Fil-r) 
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Bemær!minger 

ad artikel 4 

1) Den franske delegation har fremsat afventende forbehold. 

2) Står åbent, indtil Råde·(; har truffet afgørelse om, hvor
ledes traa.""lBaktioner i forbinC.else med fast ej~1.dom skal 
behandles. 

... ; ... 



- 4 -

Udkast til direktiv 

Artil;:el 4 (fortsat) 

4. Udtrykket "selvstændigt11 , som er anvendt i s"',;k. 1, undtager 
fra beskatningen arbejdstagere og andre personer, for· så 
vidt de er forpligtede over for deres arbejdsgiver ved en 
arbejdskontrakt eller ved et hvilket som helst ~~det ret
ligt forhold, som skaber et tL~derordnelse~forhold f or så 
vidt ang.~· arbejds- og ai'lønningsvilkår og ansvar -påhvilenC!s 
arbejds gi v er ::n. 

Med for,.:>ehold af den konsultation, der eT forueset i 
artikel 30; '1er de enkel te medlemsstat er adg~'lG til at b e-
tragte personer, som er bosat på deres område, OB som i 
retlig forstand er selvstændige, men som L-.finansielt, øko
.;;.;n;.::o~m;.;;i;.;;s;.;:;k:........;:o~g~· ...::o:.:r:...~gan=;;;:~=..:· s;:;..a=.t..:..o=:r=--=-; s;:.l:.:c--=.e.=.r.....:.;;nær=....;:t~kn=<-y...::t;...;t:....:e~t t il hin a ml en, _7 1 } 
som en erucelt afgiftspligtig, 

5. L"Staten, amter, koi!!iiiU4"'1er og a...~dre offen·iiligr'etlige or-
ganer anses ikke som afgif·i;spligtige i henseende til den 
virksol!:.!."'1ed ["'eller de tra..~sa1~tioner_; 1 der er omhandlet i 
denne artikels stk .. i r og som de udøver i deres egenskab 
af offentlig myndighed, s elv om de i forbin~else ~ed dBL~e 

virksom...l-I ed modtager get~~ ... er, afgifter, bidrag eller veder
lag. 

Dersom de imidlertid udøver sådanne former for virksom
hed L eller s1da.n..l1e tr:ms::ktionerJ! betragtes de som af
giftspligtige i henseende til disse forn!er faT virksallihed 
L eller disse t:::"ansalciiioner J, C såfremt de er af et såda.~t 
omfang, at deres undtagelse fra afgiftspligte..~ ville medføre 
konkurrencs fordrejning_7 L"såfre~t deres undtagelse fra af
giftspligten ville medføre konJau-reneefordrejning af en vis 
betydningJ 2 ) .. J 3) 

Off entligretlige orcan~r betragtes som afgiftspligtige, 
såfremt de udøver en af da i bilag D anførte f ora er for 
virksoiD11ed,. 
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B e mær lminger 

ad artikel 4 (fortsat) 

l) Afventende forbehold fra den franske delegation 

2) Alternativ tekst, som den tyske, belgiske, lt~embourgske og 
nederlandske delegation foretrcldcer, og som den danske delega
tion ligeledes kan acceptere. 

3) Forbehold fra den t!ske deleg~.tion, der for at und.gå vanske
ligheder i forbinde se med fortolkning af begrebet offentlig 
myndighed ville foretrække en bestemmelse, ifølge hvilken 
offentligretlige organer, der udøver virksomhed efter arti
kel 4, stk .. 1, principiel t lctm betragtes som e.fgiftspligtige, 
hvis den på~3ldende virksomhed medfører konkurrencefordrej
ning. 

T/ 440 dlr/75 (FIN) j b/IT/ gp.l!l 6. •• / ••• 
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BILAG D 

Forter;nelse over de i artikel 4 stk. 5 
-----~-------------------------L-------L t red i e a:fsni t omhandlede former for virkso!!Lhed ( +) 

----~--------L----------------------------------
1. Telekommu ... 11ilæ.tion; l) 
2. Radio og fjernsyn (afgi:ter og handelsvirksonmed); 2) 
3. Teledistribution; 3) 
4. Vand-, gas-, elektricitGts- og dampfors3ming; 4) 
5. Transport af goder; 
6. Drif·c af offentlig vej, :d.so::u motorveje, broer, tu.r:.neler, 

sejlbare v2.ndvej e og slt~ser, hvor der betales ;;"fg:i.ft ved be
n;;rttels e; 5) 

f 

7. Tjenesteydelser i havne og lufthavne i farbindelEe med inden
rigstraf~k og kystsejlads; 

8-J rPerson"uefordring 7 (dette punkt står åbent, indtil der er 
trtlffet afgsrelse med hensyn til bester~uelse~~e vedrørende 
personbefordring); 

9~ Undersøgelses- og forslmingsvirksoahed; 6) 
10 ~ Leveri ng a!' nye ting J s å e:or:1 varer fra v:?.benindustrien, fa

brikker og trykkeri er; 7) 
11. Levering af ubearbejdede eller forarbejdede land- og skov

bl~ugsproclu!::t er; 8 ) 
12. Transaktioner vedrøren de landbrugsvarer foret~get ~f land

brugsin t erven t i o ns orgc'.l'le!' i Ll.edfør af f orord ... '1.L1gerne o,~ d en 
f ::alles ma.r2;:edsordning f or clisse varer; 

13. Drift af parl-:cringsplr.ds er t~ den for offentlig vej; 9) 
14. Slagteridrift; 10) 
15 ~ Drift af m es s er og indust:-:i.- eller handelsl'll.!!ssige udstil1i.:..'l

ger, he:rund3r udlejr.:i.ng af sta.11.de; 11) 
16. Oplagring; ll) 
17 • ["'"Finansielle transs.ktioner f oretaget af undei."' sta~.ien hørenc1e 

l.l1Stit'...J.tionez-, SSSOLl Sparel~e.Ss er, O.ScV .: 7 (dette DUn~:t stii.r 
åbent, incttil der er t:ntffe·~ fl.f go:;:-els e vec1rer8l!e.e S.l~tH:el 
14-B, litra j) 11) , 12) 

18. L"Rek1El.ille- og turistbureauvi."'ksomhed_7; 13) 
19. LVirkoo!rl11cC: i forbindelse mad fast eje:.1dom 7 (dette punkt 

står åbent, indtil der er truffet afg2~e1se-vedr0rende be
stemmelserne for fast ejendoo); 13): l~- ) 

20 ~ Virksor~· . .hed i forbindelse me<i kantiner 15), indkøbsfor eninger, 
andelsselska ber, o.s~v~; 

21. c~on~Jpolvirk3omhed eller vir~:sol!lh:=d, som ved lov er forbeholdt 
offentlige institutioner_?; :!.6) 

22~ Lhove~kontT~kter_/; 16) 
23 ~ ~salg af br ugt e tins_71 16) 

T/ 4 40 dk/7? ( FD'i) j b/IT/ @1-Il :J ... ,j.~ o 
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Bemærlminger 

+) Afventende forbehold fra den luxembourgske delegation gælden
de for hele fortegnelsen. 

1) Forbehold fra den tyske, franske, irske, luxembourgske o~ 
nederlandske delegation. Den tyslce delegation ønskede a 
konkurrenceårsager at begrænse bes!catningen til at omfatte 
tilrådighedsstillelse og vedligeholdelse af ekstra telefon
~~læs (FernspreclL~ebenstellenap_lagen). Den franske delega
tion udtalte, at den franske regering ikke for øjeblikket 
påtæn....lcte beskatning, især for at undgå at belaste prisen for 
disse ydelser. 

2) Forbehold fra den tyske, bel&iske 1 irske, nederlandske o~ 
Det :forenede Kon eri es dele a"'Gion. Den belgiske og Det for
enede Kongeriges e egat1on an ørte, at deres forbehold kun 
gjaldt afgifterne. Den t~rske delegation ku...YL~e acceytere 
pu..."l.kt 2 og 3, dersom de SUIJ:pleredes med følgende: 11 for så 
vidt disse v-delser ikke er afgiftsbelagt". 

3) Forbehold fra den tyske (;]f. fodnote 2) og den nederlandske 
delegation;o 

4) Forbehold fr-a den franske (af politiske årsager), irske, 
luxembourgske og Det forenedes Ko eri es delegation (hvad 
angår vandforsyning • en t,rslce delegation a.ll.'nodede med til
slutning fra den belgiske de1egation om, at dette puJL~t supp
leres med 11varme- ogkUideforsyning11 • 

5) Forbehold fra den franske nederlandske og Det forenede Kon
gfri~es delega.ti on. Den rr~"lslce delegation ud tal te, at drift 
a ifentiig vej hvor der betales afgift ved benyttelse, al
le!•ede var beskattet i Frankrig, men at der i den forbindel
se forelå visse særlige problemer. 

6) Forbehold fra den belgiske o~ Det forenede Kongeriges dele
gation. D:t forenede Xonger1ges delegation ønskede, at vis
se nødvendige arbejder slrulle kunne fri tages. 

7) Den tys~elegation foreslog, at dette pu_~~t SU?pleres, så
ledes at v~sse monopoler tages i betragtning. 

8) Den ~yske dele~ation foreslog 1iled støtte af den belgiske de
lefation1 ~t dette punkt udbygges med tjenesteydelser udført 
i crbindelse med land- og skovbrug. 

9) Forbehold fra den lt~embourgske delegation. 
10) Afventende forbehold fra dsn tyske delagation. 
11) Forbehold fra Det forenede Kongeriges delegation. 
1 2) 

13) 
14) 

Forbehold fra den tyske delegation, da dette p~Jct er af
hængigt af ~øsningen af spørgsmålet vedrørende finansielle 
transaktionsr og transaktioner i forbindelse med fast ejen
dom i almir~elighed. 

Forbehold f~a Det forenede Kongeriges delegation. 
Forbehold f!'a den tyske delegation, da dette p~Jct er af
hængigt af :øsningen af spørgsmålet vedrørende finansielle 
transa~tioner og transruetioner i forbLndelse med fast ejen
dom i aL~indelighed. 

15) Forbehold fra den belgiske, franske (ud fra betragtninger
af social a~t), i r 8ke, neder1andske og Det forenede Kongeri
ges delegation. 

16) Tilføjelse foreslået af den italiens'ke delegation. 
T/440 dk/75 ( FII'f) go/IT/ gnm • , ./ ••• 
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DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 

Råd~t 

Bruxelles, den 15. november 1976 
R/2719/76 (FIN 711) 

~-: 

( (t:J; 
l • ~-

N O T E 

Vedr.: Forslag til sjette MOMS-direktiv 

1 • 

~ MOMS-afgiftspligt for offentligretlige radio- og 
fjernsynsorganer. 

Kommissionen foreslår at fastsætte afgiftspligt for 
offentligretlige radio- og fjernsynsorganer, hvilket medfører 
beskatning af disse organers samlede virksomhed, herunder sådan 
virksomhed, for hvilken de opkræver afgifter ( ar.tikel 4, 
stk. 5, andet afsnit, i ovennævnte forslag). 

2. Ved afslutningen af arbejdet hermed i gruppen vedrørende 
finansielle spørgsmål opnåedes der enighed om beskatning af 
reklameydelser og de andre former for handelsvirksomhed, 
der udøves af disse organer. 

Der rejser sig derimod et problem for så vidt angår 
spørgsmålet, om hvorvidt det er hensigtsmæssigt at beskatte 
radio- og fjernsynsorganernes ikke-handelsm::essige virksomhed, 
for hvilken disse organer opkræver afgifter. 

R/2719 dk/76 (FIN 711) i-p/KFH/s ,
EØF 
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3. Tre delegationer (DK,F,I) ønskede beskatning af denne 
virksomhed under hensyntagen til nødv~ndigheden af at undgå 
både kon_l.currencefordrejning i forhold til den private sektor, 
vanskeligheder ved prorataberegning af fradrag og budgettab, 
der ligeledes afspejler sig i størrelsen af egne midler. 

Fire delegationer (D,IRL,N,UK) ønskede, at denne virk
somhed fritages for beskatning under hensyntagen til de van
skeligheder af især juridisk, men også forfatningsmæssig art, 
som ellers ville kurille opstå. Nogle af dem bemærkede iøvrigt, 
at den i artikel 14 foreslåede fritagelse for visse ydelser af 
kulturel art ligeledes dækker radio- og fjernsynsorganernes 
ydelser af denne art. 

Den belgiske delegation forbeholdt sig sin stilling 
vedrørende dette spørgsmålo 

R/2719 dk/76 (FIN 711) sj/KFH/jp .. ~ .. 
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DE EUROPÆIS""lill FELLESSKABER Bruxelles, den 3. decembe:r: 1976 
R/2991/76 - (FIN 791) RM8t 

N O T E 

yedr_~.= Forslag til det sjette direktiv om irrerværdiafgiften 
~ afgiftspligt for offentligretlige organer (artikel 4) 

stk. 5): liste over de former for virksomhed, der ob-
ligatorisk medfør-er afc.;iftspligt (Bilag D) 

1. Komrnissionens forsla~g til direktiv fastsætter, at offent-
lig-r'etlige orga.YJ.er betragtes som afgiftspligtige, så.freill-~ de 
udfører virksomhed, der henhører QYlder en af de fonner for 
økonmnisk virksoPhed, som er belagt med nerværdiafgif~c. 

2. Under _grup-oen~ drøftelsE: af den_!le sag, blev det konsta-
i~ere-G, at et såd~1.t forslag kUillle give anledning til indbyrdes 
afvigende fortoDu1.inger. 

_9-ru:ppen vedtog derfor, at offentligretlige orga..'1.er be
trag-tes som afgiftspligtige for de former for virksomhed, de · 
udfører, såfremt afgiftsfri tagels e ville føre til konlalrrence
;o~drejninger af en vis betydnin_g. 

R/2991 dlc/76 (FIN 791) grn/GT/ks ... / ... \.8 
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For i øvrigt at 'lEJ..dgå enhver mulighed for afvigende 
fortollmin.ger blev de·i:; vedtaget, at offentligretlige orga7l.er 
u_~der alle omstændigheder er afgiftspligcige, især for de ~or~ 
mer for virksom...."J..ed, der er oPr§_@l.et i et bilag (Bilag D) til 
direktivet, og i den uds·cr--celming disse må siges at være af en 
vis betyili"lingc 

3. Ved udarbejdelsen af den liste over forEler for virksom--
hed, der er opstillet i bilag D f fa.:."l.dt ot·ce delegationer:, at 
nogle af dem burde have været udeladt i det oprindeligfd udkast 
til denne liste~ da 

listen lcun er tenlet som eksempel; 

det kriteri"L-un~ der er o~Jstillet for at afgøre, OEl o f-· 
fentligretlige organer er pligtige at svare merværdi
afgift eller ikke, nemlig om deres afgiftsfritageise 
ville føre til l::onlcurrencefordrejninger af en vis be
tydning, var tilstrækkeligt tiJ. at afgøre, hvilken 
beskatningsorlli~ing, der skal finde m1vendelse for 
deres vedkommende. 

Den belgiske delEation tog forbehold overfor udeladelsel1 
i bilag D af visse former for virksoiP..hed, da en sådan "t:.clela
delse ef·(;er dens opfattelse lader et stort a:ntål spørgsmål 
henstå uafklarede, hvoraf nogle er af stor betydning, isE3r 
for så vidt angår egne indtægter. 

R/2991 dk/76 (FIN 791) grn/GT/ks 
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Bemærlrninger 
------��-----------

1) Jf. henvisning 3) på side 4 a i dette dokument. Den belgiske 
delegation samt Kommissionens repræsentant gik af principiel
le grunde imod erihver fakUltativ bestemmelse angående fri
tagelse. 

2) Det forenede Kongeriges delegation gik imod afgift på disse 
ydelser. 

3) Tilføjelse foreslået af den irske delegation. Gruppen ved
tog at behandle dette spørgsmål efter den endelige udarbej
delse af stk. 3 i det følgende. 
Det forenede Kongeri�es delegation gik ind for obligatorisk 
påligning af merværd1.afgift for de omhandlede tjenesteydel-
ser. 

4) Tilføjelse, som �en tzske dele�ation har anmodet om, og som 
de fleste andre delegatfOller i ke finder nødvendig, da det 
drejer sig om en fakultativ bestemmelse. 

· 

5) Tilføjelse foreslået af Komm_issionens�ræsentant [""jf. 
dok. T/214/76 (FIN), sideT1J • 

. 

6) Denne bestemmelse rejser to problemer, nemlig: 
- hvorvidt der for de pågældende ydelser bør indføres obli

gatorisk (Kommissionens forslag) eller valgfri fritagelse; 

- hvorvidt der på dette område skal indføres en generel b�
stemmelse ( 1 • løsning), eller om det ikke for at u..>J.d:gå en 
forbredfortollrning af ordet "kulturelle" er at foretrække 
at præcisere, hvilke kulturelle tjenesteyo.elser der kan 
fritages (2. løsning). 
�'ire deleg:ationer (!J., F, L N) erklærede, at de kunne accep
tere den første løsning. Q_� luxembo�glk:_�.�egation var 
dog også rede til at overveJe den anCfen øsn1.ng. 
Fir�- andre delega�io�E (B, DK, IRL, I) 9ik ind fo� �en 
anden mUlige løsn1.ng. Den irske delegat1.on kunne l.ml.dler
tid også overveje den førBte mulige løsning, såfremt denne 
dældrer radio- og fjernsynsinstitutioners tjenesteydelser, 
bortset fra reklameydelser og andre former for handels
virksomhed, og på betingelse af, at denne løsning giver 
mulighed for at opkræve egne indtægter på en rimelig måde. 
Den britiske delegation erklærede sig for en obligatorisk 
påligning af merværdiafgift for de omhandlede tjeneste
ydelser. 

7) Afventende forbehold fra den belgiske delegation. 

T/120/1 dk/76 (FIN) rev. 1 lk/HKJ/at/JN/ilh 
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DE EUROPÆISKE FtZLLESSKABER 

Rådet 

Bruxelles, den 30. september 1976 
T/719/76 (FIN) 

-/ 

N O T E 

Vedr.: Forslag til sjette direktiv vedrørende merværdiafgift 
, - Artikel 14: Fritagelser i indlandet 

- Artikel 16: Fritagelser for eksportvirksomhed, hermed 
ligestillet virksomhed samt international 
transport 

- Artikel 16 -a og b 

1/ 

G 1. På møderne den 20.-27. september 19'7-8' afsluttede gruppen 
vedrørende finansielle spørgsmål behandlingen af afgift.sfri
tagelserne (artikel 14, 15, 16) og visse problemer i .forbin- . 
delse hermed (artikel 16 a og 16 b). 

2. Opmærksomheden henledes på, at denne sidste behandling 
fandt sted i lyset af de forslag, som formandsskabet fore
lagde De faste repræsentanters Komite på mødet den 23. ju
li 1976 Ljf<~ dok. R/1930/76 (FIN 519)_7 samt af et "skema 
til over-vejelse", hvorpå disse forslag er opført i skema-

. form~ Dette skema findes i bilag I · til denne note. 

3. Ved afslutningen af sit arbejde nåede gruppe~ til enig-

/ 

hed om sa~tlige problemer i forbindelse med artikel 15 (fri-. 1) 
tagelser ved indførsel) , samt om en række problemer i 
forbindelse med artikel 14 (fritagelser i indlandet) og ar-
tikel 16 (fritagelser for eksportvirksomhed "r..). De punk-
ter, hvorom der er opnået enighed, erAgengivet i <lok.~ 

T/722/76 (FIN). 

4. I bilag II til denne note belyses de problemer, hvorom 
der ikke har kunnet opnås enighed i gruppen, endvidere gives 
en skematisk fremstilling af delegationernes holdning hertil. 

1) Der er dog stadi·g forbehold over for affattelsen af punkt 1 a). 
T/719 dk/76 (FIN) gh./LH/at 
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SJ.::ema til overvejelse med he~· 'Jlik på at finde en løsning 
på problemel"lle i forbi11.delse .mec1 artikel 14 

A B 

BILAG I 

enighed om hm"moniserin;~ il2.:e enighed om hc;,rmonisering 
al t så ildce engang om målsætnJ.ngen: .. - ·_. ---------

··--------------·- ---... --------
I II 

ø jcbli~d~elig 
g·nlcl.encl e 

senere 
ge3lc1ende : 

altså= enighed om 
målsætningen, men 
mt.lligheJ. for at .op...:. 
retholde status quo, 

hvor mål et er . 

III . ---
falrul tativ løsninr:r 

(besl;:atn~'1g eller fri ta~else) 
med bestemmelse om c;enoptagelse 

~----·-----aa) -----:_. . p b) 
med finansiel kom

·1Jensation 
'<,_, 

uo.en finansiel kom
pensation 

- ·----1-- ---------'-- ------:--.. 2 

Frita.:selse a)_ .... ----· .. .. L .... .. ___ b) ·a) _ ... -
t . "1t" Beska_l~ 

::.- ···---·----b) 

scimst ved ophævelsen 
af de fiSkale grænser 

allerede før onhn
velse af de fiskale 

senest ved ophævel
sen af . de fJ..s l;:ale 

allerede før op
hævelsen ar-ae 

~ ...... ['. a:r- · ,........__ b o ) 
græn@_~r grænse1: fiskale _ _zrænser aa:r·-- ---bb) aar-·>«:::::::::bb) aar·-·" .. , ___ b b) 

mecJ. finan-. , , _ 
Sl.8.:... .!.:.OLl-.... pensalJ1.on 

"' uder- fi- . med finan- uden fi- medfinan-uden fi- mea flllill1- uden fi-
nansiel · siel kom- ncnsiel siel kom- nansiel siel kom- nansiel 
kompensa- pensation }:ompen- pensation J.:ompen- pensation l:: ompen-
tion sation catior~. sation 

T/719 cl~:/76 (JnH) gojl::O/jt 
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BILAG II 

A-r'tikel 14: Fri taPels er i indlandet 1) Q 

1. Tjenesteydelser og hertil kny-'Gtede leveringer . af goder inden 
for !~l~~2~~gg!~§!!Qg, præsteret af ~~!-2ff~g~b!g~_E2~!=_2g 

2, . 
!~!~B'!:§:f::!S:§.~!! (pmlkt A 1 a) ( anmoci?ing fra fleFe dele:- ". 
gationer) 

I. ikke enighed om øjeblikkeligt gældende harmonisering: 

Tre del.: 
(B,DK, tJf0 

for beskatning 

Seks del.: 
(D , F, .L, IP ..L, L$ N) 

for fritagelse 
(for D: bortset fra installa
tion _ og vedligeholdelse af ek-
straapparater) 

II. ikke enighed om Eiålsætning_en 
(samme stilling~agen som under I) 

III. fakultativ løsning? 
P .m •. 

2. X~~!~~-§f-E~g~2~!~gg_§f_~~E~Qg~E· foretaget inden for 
rammerne af udøvelse af sådan !~g~!_!g_Y!E!f~.Q!!]l]~S-2€LY!E!f= 
somhed i tilknvtninr-·· dertil som fastsættes af medlems-
--------------~----Q-------' staterne (punkt A 1 c) 

r. ikke enighe<}. om øjeblikkeligt gældende harmonisering: 

En del. 3) • for beskatning 
(I) 

Otte del.: for fritagelse 

II. ikke . enighed om målsætningen 
(samme stillingGagen som urtder I) 

III. f&Diltativ løsning? 
p.m. 

1) Denne liste omfatter ikke de problemer i forbindelse med 
fritagelser, som eventuelt kan opstå ved ejendomshandel 
og personbefordring. _ 

2) Der er enighed om, at virkso~hed, som udøves af servicefag 
inden for den private sektm .. ", skal beskattes 

3) ] 1or så vi'dt angår punkt 2, 3, 4, · 17, 18 og 23: generelt 
forbehold fra den i taliensJ;:e delegation, som ikke kan 
tilslutte sig, at de liberale erhverv fritages for be
~katning. 

T/719 dk/76 (FIN) ah/LH/at o••/••• 
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3. ~j~g~~1~~~~1§~E-~~f~E~ af ~~~~~~!~~E~ under udøvelsen af 
deres erhverv samt tandlægers og t~dteknikeres !~Y~!!~~ 
~f-~~~EE21~§~E (punkt A 1 e) 

r. ildce enighed om øjeblikkeligt gældende _harmonisering: 

Fire del.:. 
(B,D,I3€),IRL) 

Fem del.: 
(DK,F,t,N,UK) 

for beskatni11.g 

for fritagelse 

II. ik.lce . _enighed om målsætnin_g_en 
Seks del.: enighed om opnåelse af fritagelsE 

(DK,F,IRL,L,N,UK) 
Tre del.: 
(B,D, fJ 

enighed om opnåelse af beskatnine 
·- . ci' 

III. fakultativ løsning? 
p.m. 

4. X~~!~~Et som ~~!Y§1~g~ig~-1~g~!!g~-~~~g§!~~g!gg~E-~!!~E 
§~!Y~1~B~!g~-~~~g§!~~g!gg~~-!g~~g_f2E-~EQY~EY-~~~-1!~sgz1g~~ 
til lægeerhvervet udfører for deres oedlemer i forbilldelse -------------------- .. -------
med disses direkte afgiftsfritagne virksomhed (pvi.Uct A 1 f) 

r. ikke enighed om øjeblikkeligt gældende harmonisering: 

To del.: 
(B, I*)) 
Syv del.: 

·for beskatning 

for fritagelse 

II. ikke enig_hed om målsætningen 
(samme stillingtagen som under I) 

III. f~~tativ løsning?· 
p.m. 

*) Jf. henvisning 3) på side 3. 

T/719 dk/76 (FIN)(BILAG II) rul/LH/at . .. ; ... 
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Al tema ti v affattelse foreslået af den franske d.elegation: 
Tjenesteydelser udført af §~8@~g~~~~~!gg~E-~f_!~~~=~~EY~E~! 
§f~!f~~E~i~~~~-E~~~~g~~' eller sådanne, som er fritaget for 
denne beskatning for at de kan ~rcte deres medlemrae:-c c1e t j ene-.,. 
steydelser, som er nødvendige for udøvelsen af deres virk- · 
somhed, når d~sse sa~ens~utninger indsYJænl(er sig til kun 
at afkrove deres medlenm'er n0jagtig godtgørelse af den del, 
det påhviler dem, af de udgifter, der skp.l udredes i fælles
skab, såfremt den..ne fri tagels e ikke vil kt.m_ne · fremlralde kon
b.'l.n--renceforc"':.rejninger (pun.l:ct A 1 f) 

·-. _.;• 

I. ikke enighed om øjeblikkeligt gældende han.a.onisering 

II. ikke enighed om måls8tningen 

Fire del.: 
(F, I, N, UK) 

Fire del.: 
(B, D, . DK, L) 
En del.: 
"'{"''..TL) 

III. fakultativ løsnin~ 
Tre del.: 
(D, D1C, 1) 
En del.: 
(B) 
Øvrige de~'*: 

· enighed om opnåelse af fritagel
se, idet en sådan fritagelse dog 
bør suppleres med en klausul, 
som skal forhindre korLlc"u.rrence
fordrejninger 
ikke enige 

forbehold 

? 
for en fakultativ løsning 

in1od en fakultativ løsning 

? 

5. ~~~§.!2g~;!;~ t·il de i afsnit A, litra b), g), g-a) og h), nævn
te formål, samt til åndelig bistand, som varetages af reli
giøse eller filosofiske institutioner (p~uikt A 1 m) (anmod
ning fra den tyske delegation) 

I. ikke enighed om. øjeblikkeligt gældende harmonisering 

II. ikke enighed om lUc'l.lsDtningen 

Otte del o: 
Er1 del.,: · (N) 

enighed om opnåelse af fritagelse 
imod denne bestemru.eJ.se 

III. fah~ltativ løsni~ ? 
P-.m. 

T/719 dk/76 (FI~T) (BILAG II) mh/LR/at. 
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6e ~~Y~E!~g-~f-g23~E_2g_~j~~~E~~yQ~l~~E til medlemmer i disses 
fælles interesse i form af et bidrag, der er fastsat i over-
enss t ennels e m e d ve d tæ.gl;errl:e ~ fE§?:-~Eg~!:!~E~-~2f:!_2:~!f~-~E!?2j2-~E 
~~3-B~Y2:!:!~~-f2E_~j~, og hvis forr~l er politisk, fagforenings
mæssigt, religiøst, patriotisk, filosofisk, filantropisk el
ler c i vil t, såfremt deru.1.e fri tagels e ikke vil kæm e frem
kalde konlmrrencefordrejninger (punkt A 1 n) (anmoc1ning fra 
den belgiske delegation) 

I. ikke enighed om øjeblikkeligt gældende harmonisering 

II. ikke enighed or;.-: må l sctningen 

Otte del.: 

En del.: 
('UK) 

·-·· ;,;· 

enighed om opnåelse af frita
gelse forudsat at arbejdsgiver
organer udelukl{es 

.enighed om opnåelse af frita
gelse, men begrGnset til orga
ner af ·politisk, fagforenings
illæSsigt og faglig art (herunder 
arbejdsgiverorganer og visse 
ungdomsorganisationer, spejdere 
osv.) 

III. fakultativ løsning ? 
p.m. 

7• Visse f2E~~E-f2E-~j~~~~~~~3~l~~E i nær tilknytning til ud
øvelsen af ~E2Ei!_§!!§E_ir~o~.~~~~!~, der præsteres af f~E~~~= 
g~g~~E' ~2~-2:~~~-~EE~j~~E-~~Q_g~Yi~~~-f2E_2j§, til fordel 
for ·pers-oner; der- udøver· sport eller g;ynmastik (pun.lct A 2 a) 

-I. ikke enighed om øjeblikkelig g;-aldenc1e harmonisering 

II" ikke enighed om malsætningen 

IIIo fakD.ltativ løsning 

Otte del.: 

En deL.: 
(B) 

'? 

kan evt. acceptere en falru.l tati v 
fritagelse 
er imod enhver falalltativ løs
ning; stemt for obligatorisk fri
tagelse med en liste over fri
tngne ydelser 

. T/719 dk/76 (FIN) (BILAG II) llLh/EH/at .... ; ... 
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8. Vis s e ~;bj!~~~~~-j!j_~~~~:_l!~;zSb~1~~EL_2:~E-EE~~:!!~E~~-~f. offentlig
rGtlige ~!.~l.S:.~~~~-!?.E~§:-~~E eller af anctre statsa..11erkendte 
kul t1..1relle oJ. ... eaner (punj.ct A 2 b) 

I. i~d:e enighed om ø j e blikkeligt gældende hamanisering 

II. ikl:e enighed om målsætningen 

III. fakultativ løsning? 

Otte del•: 

En del.: 
(BT 

9 • ~ll!E~~{.g~f~_f2E_§.E2Et0l?.~?:P1~2~~E 

kan evt. acceptere en fakul
tativ fritagelse 

er imod enhver fe...l:ul tativ 
løsningi _ytemt for obligato
risk fri tagels e mec1 en liste 
over fri tag1.1e ydelser 

.C i det omfru1.g disse afgifte:::· i:dre er fri taget i mec1før af 
artikel 14, punkt A 2 c) _7 (2w.m.odning fra den irske dele
gation) 

I. ikke enighed om ø j eblil:l;:eligt gælclen.de harmonisering 

for beskatning 

anmodning om frit~gelse 

II. ikke eni[i_hed om målsætningen 

(samme stillingtagen som uneter I) 

III. fal:ul tativ løsning? 

:p.m. 

T/719 cl.k/76 (FilT) (BILAG II) bms/LH/at . ... / .... 
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10~ ~~~~y~~~~~=-2g_!~gEE§~~~2g~f2EE~~~~~g~E~ tjenesteydelser 
samt disse forretningers !~Y~E~~g af tilbehør, som står i 
direkte forbindelse med sådanne tjenesteydelser (pur.U(t 
B 1 b) 

I. ikke enighed om øjeblikkeligt gælde11;~ harinonisering 

Fem del.: 
(B,D,DK,L,F) 

Fire del.: 
(r, ffiL,N, &".r.C) 

--. _,;• 
II. ilrl~e enighed om målsætningen 

for beskatning 

for fritagelse 

(samme stillingta.gen .som under I) 

III. fak~tativ løsning? 

11~ E2EY~~!~g-~f-~~~g!~~~E-2~-~~~!~g~E~~!~E-Y~~-~~!!~~~~ 
(punkt B 1 f), h) og j) (anmodning fra dentyske delegation) 

I. i ld[e enighed om øjeblikkeligt gældende harmonisering 

Seks del.: 
(B,F,I,IRL,N,UI~) 

T:!."'e del • : 
(TI,"DK,L} 

II. il~'lce enighed om målsætningen 

for · beskatning 

for fritagelse 

(samme stillingtagen om under I) 
III • falrul tati v løsning? 

p.m. 

T/719 dk/76 (FJN) (BILAG II) bh/H-I/ae . .. ; ... 
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I. iklw eni g_he d om _0 ~ blikkeligt gælden cl. e harmoni s e ring 

Fem del.: 
(B,D,F,f,UK) 

Fire del"': 
(Dit, IRL~L ,N) 

II •. ikke enighed om målm8tningen 

- for beskatning 

for fritagelse 

(samme stillingtagen som under I) 

III. fakultativ løsning? 

13 • F.?:~~E~Y~1~~-~f-E!!~E~~~-.!E§:!~~E-2B_Y~~~1~E-2~-1~~~!!3~ 
~E~~E§E~E~E (punkt B 1 f), h) og j) under 3) 

r~ ild[e enighed om øjebliltkeligt gældende harmonisering 

Tre del": 
(E,P,!) 
Seks del.,: 

(DK,D,IRL,L,N,UK) 
II. ikke enighed om målsætningen 

for beskatning 

for fri tagels e 

(samme s·iiillingtagen som 1.mder I) 

III. fakultativ løsning? 

T/719 dk/76 (Fllf)(BILAG II) bh/LH/ac "i~"; •• lt 
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14. ~E~g~g~~~Qg~E-Y~QE~EE~QQ_~Eg~B~~-Qg_@~g!~E-~f-~Q~1! 
~~~§:1 (:.;lun:.:t B 1 f), h) og j) U.11.der 4 a) 

L-·~:ro_,_e -"'ra Se,·-,...e..l..arl· a·'- a+ ·· l'l u .L o.;. l . . lu.. u u '-' v • 

Disse problemer er bleve·c drøftet i forbindelse mecf" S)ørgs
rn9.let vedrørende artikel 16. På gru:c.dlag af c1e afgørelser, 
d t nn , b ~ ul" • O .O • o • er r8:c:res llerom, ø:' c~Gr m lgvJ.s ogsa ..cas·cs23·c-ces en 
fritagelse i forbindelse ued artikel 14.J 

15. ~r~U§~~~~Qll~f-YQ~r~!§~~~-g~~~QE~-~~1§t§E~§GQ~1~-~11~E-~g= 
~~1~-~-~§~~~~1~~g!gSQEL_2~1!ge!~2~~E-2~Y·~ ucvidelse af 
fri tagels en til også 2.t omfatte depot- og fm .. ~val tningsfor-
retning8r (:punkt B 1 f), h) 00 j-) :;1.mder 5) ( an.l11od..11ing fra 
den t::rs!.:.:::; delegation) 

I. ikke enighed .om øj eb.likkel,igt gæld~y3.e harm.oniserillz 

Seks del.: 
(B,F,I,IRL,H,UIC) 

Tre del. : 
(D, DIC, L) 

for beskatning 

for fritagelse 

II. iklce enighed om målsætningen . 

(sannne stillingtagen som under I) 

III. fakultativ løsnin~? 

p.m. 

T/719 dk/76 (FIH)(BILAG II) cbl/LH/ac ••• / •• (t 
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(prml::t B 1 f), h) og j) unc1er 6) (an-noctning fra den tyske 
c1elegation) 

I. ikke .. ~pighec1 om ~ ... e!Jli.kkeligt g-ca.J.:.d .. en,d,e harmonisering 

Tre del.: 
(B,:Int,UK) 

Seks clel .. : 
(D,DK 9 }}' 1 L, I,N) 

for beskatning 

for fritagelse 

II. ,1:.k!se ,e,ni.,&hed om plåls,ætni;ngen 

(sa1nme stillingtagen som under I) 

III. fakul tat,?.;v l.øsning ? 
·- - -~· 

17. !S~~~E-E~st~~~-~!-~Eh~~~~L-~~~~~~E~_2g_!2!~2!~~E~ 
(punkt B _1 n) 

I. ikke ep..ighed om ø j eblildce;Lrigji gælc1ende harmonisering 

Seks del. : 
(B,D,I 1),IRL,L,UK) 

Tre del.: 
'(DK, F' r:i) 

for beskatning 

for fritagelse 

II. i~Jce epighed om · ~lsætningen 

Sy_v__ d.e.l .• : 
(B,D,I 1),IRL,L,N,UIC) 

To del.: 
(DK, F) 

III. fakul t at i ,:v . . l.øsning ? 
p.m. 

1) · Jf. henvisning 3, på side 3. 
T/7.19 dk/76 (FIN) (BILAG II) ab/LH/at 

enighed om opnåelse af 
beskatni11..g 

imod dette mål~ stemt 
for opnåelse af fri ta- · · 
gel se 

• • o/ • • • 
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1 8. ~;i~!!.2~!~~!~~-.EE?l~~~E~1-~.f-~SY~~1~E-2€L~~~ .... !~~~~~~
~J~!E~E~ (pQ~tt B 1 o) 

I. ikk.e enighe.d om øj,eblik,ke;Ligt ~l,d,e;nde hA'r'TI!Onisering: 

Fem del.: 
(D,I 1),L,N,UK) 

Fire del.: 
(B,DK,F,IRL) 

for beskatning 

for fritagelse 

II. ,ikke enighed om målsæ;tt:1~pg;en 
(samme stilliTigtagen som under I) 

III. falc;u,l;ti v løsning ? 

p.m. 

19. ~;i.~n~~~l~1~~!iL!2~~u!Bei~~~.:!E~1~ s om f. eks. s ane~ 
ring, rensning af spildevand, afl1entning og behandling af 
affald fra husholdninger - Inds~1lii~_g, transport og be
handling af skrald (anmodlling fra den italienske delegati
on)(punkt B 1 q) 

I. ikke, ep.ighed om F' j eblikke;tigt gf.?ldende harmonisering 

Otte del.: 

En del.: 
(I) 

for beskatning (tjeneste
ydelser præsteret af of
fentligretlige organer; 
skal behandles i forbindel
se med artikel 4, stk. 5) 
for fritagelse 

II. ~k~~ enighe~ om målsæt~ipgen 
(samme stillingtagen som under I) 

-., 
III. fakulta~iv løsning ? 

1) Jfo henvisning 3) på side 3. 
T/719 dk/76 (FIN)(PILAG II) ab/LH/at . • et o/ •.., o 
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20. ~j~g~~:t~;z~§:1~~!:-~_f2.E§_9:f_~~1?2.1~2EE~~:g~Qg~E' som :præsteres 
af institutter, Ll. er hm~ benyn.cligelse til uC:.eluldrende at 

· udføre sådan virkso1n.."hed ( 8..:i.li!lodning fra den i tali e:nske de
legation) 

E:rl del.: 
(.L) 

for beskatning 

for f:;."i tagels8 

II. i1 . .:ke enighed om ~~::_~sari:;ning~l~- · -~· 

(samme stilling·tagen som under I) 

III, fakultativ løSI~~?:..r3: ? 

p.m. 

21 • ~j~:g~~1~;zs1~1~.§E'--~2~_!?-sf~E~~-rg.~~L1s..g9J~E~g~~§§~:;hrrg~ til 
fordel fo:r en,lcelt e la.nc"'..brugsforetagender eller Si::urn:.rwnslut-
ni:..'lger af sCLc1amw (ar.21oo~li:i.1G f:I'a C:.eri italionsl:::•J delegation) 

III. 

Otte del. 

En del. --cYJ-

for beskatning ; for F - ingen 
beskatnin3: af tjenesteydelser, 
der udfores 2.f s el vstæ:;.1dige 
samrD.8nslut:;:1ingo:;." solil f.eks. 
lc.mc1brugskoopers:t;i ver 

for fritagelse 

( sa111rue stillinetagen som under I) 

f a J.:ul t a t i v l ø s:nil'Jf!: ? 
...~ 

T/719 dk/76 (FIH) ': :BILAG II) cbl/LH/at l •• •l ••• 



( . 

- 14 -

22. Arbejder udført af E!~~~~ og af værksteder for blinde, så
fremt det godtgøres, at de ikke vil klli~e fremkalde kon
kurrencefordrejninger af bety~ing (p~G B 2 c) (anmodning 
fra den tyske delegation) 

r .. ikke enighed om øjeblikkeligt gældende harmonisering . 

Fire del.: 
"f.D, DK? F, I) 

for fritagelseo For F og I 
udvidelse af denne fritaGelse 
til andre fysisk handicappede 

for beskatnL"lg Fem del.: 
TB,rlit,I5,N,uK) 

II. ikke enighed om må.lsætn..l~en 

Otte del.: for op~Aelse af beskatning 

En del ... : rrn for opnåelse af fritagelse 

IIIo fakultativ løsning ? 
P om .. 

2 3 • !:E!Y~~~~~!: ... l.?.~-~~9.1~=-~~!!~~-~!Y~Es i ~~!~B~:Y~9:~L-§.2.~!L~~Y~§.L.!:1:f 
EE~e!~~E~E~ (anmo~~liLg fra den belgiske delegation) 

I. ikke enighed om øjeblikkeligt gældende harmonisering 

To delt: 
(D, I f}) 

for beskatnliLg 

~vv cl.eJ . • ~ . for · fri tagels e 
t B;DK,V;IRL 1-L, N, 1J.I.{) 

II~ ikke enighec3. om målsætningen 

(smrune stillingtagen som under I) 

III. fakultativ løsning ? 
p.m. 

1) Jf .. henvisning 3) på side 3~ 

T/719 dk/76 (FIN)(BILAG II) lk/lli/at ... ; .... 
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24. ~~X!:.E!~eL~!J!~~!~-.(~!~:~!9.~§.1_~~-~~~~E (anmodning fra den 
irske delegation) 

r. ikke eni_ghect om øjeblikkeligt gældende harmenj-sering 

Otte c1el,.: for beskatning 

for fritagelse En d.el.: 
~ 

II. ikke enighed om ulålsætningen 

(sanu~e stillingtagen som under I) 
·- . _,;· 

III. fakultativ løsnir~ - ? 
:p .. m. 

T/719 dk/76 (FIN)(BILAG II) lk/LH/at .. ,.; ..... 
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§~Eb!~_EE~Q~~~: ~~§1-~~E_!_eE1!~~!_1~_1!1f~j~2-~1-~f2g!1_~2~ 

~~~-Y~1-~~~-~ff~11~~-2~1~~~~: 
111\Iedlemsstatern.e kan i en overgangsperiode tillade, at fri
tagne transaktioner pålignes merværdiafgift... Merværdiaf
giften skal principielt påligries samtlige transaktioher, 
der udføres af sådrume personer eller virksomheder, som 
vælger a-ti blive afgiftspligtige o Medlemsstaterne kan dog 
begrænse afgiftpligtens omfang .. 11 

Fire del/S: 
(D,F,1RL,N) 

. Øvrige del • : 

Kommission: 

ja 

forbehold, hovedsageligt fordi 
teksten- ·rkke indholder nog.en 
tidsbegrænsning 
imod 

Kommissionens re:pl"'æsentant gjorde gceldende, at en 
sådan bestermnelse, som blandt andet rejser alvorlige pro
blemer med hensyn til beregning af egne indtægter, kun 
kan komme på t al e: 

for fakultative fri ta.crelser· udvidelse til s.t åmfatte 
;Q -i 

oblicatoriske fritagelsery vil kunne give disse fa~-
·tiativ karakter; 

- såfrem-~ den i et begrænset tidsrum muliggør opretholdelse 
af særlige situationer i visse landeø 

Under de omstændigheder har Kommissionens repræsen
tant foreslået følgende tekst: 

11 I de tilfælde, hvor det stilles medlemsstaterne 
frit at opretholde en fri-tagelse, kan disse med
lemsstater tillade, at disse fritagne transaktioner 
pålignes mer-værdiafgift, såfremt de:t'l..lle påligning · · 
omfatter samtlige transa;lctioner, der udføres af 
sådanne personer eller virksomheder, som vælger 
at blive afgiftspligtige ... 

T/719 dk/76 (FIN)(BILAG II) ru1/LH/at . .. ; ... 



C.> 

,_ 17 -

læ tik el 1 6 

1. ~~~~i~s-~-~~~~-~Q!_§f __ ~~~t~E~~~-~~~-~~~~-~~-~~~~12~~ 
L!!!~~.er!.9:~!~_f;Jd.§E_f.9l:_h§!.~~~E.~B.TI1:ge; __ f!E~~l!~~-~~~2L:t~:§:!!; 
~E2.~~~~-~§:~!Lf2E-dei_.~-~!J:!f~±__.J_._..~Y!!.!2-~LE§:S!!L~~~-
1~g~~~~-~B22~~~-~~~!rE~~n2E!~~-~f_f2~~E~g_~~1~.~2~ 
~2~-2E-~~~~_!!1 ~udrustning_7 ~11~E2~~~~E~~ 
1~i!~~2~~-~~_!~_i~~f1~-~~~~!-~~gy~!-~2~1-!t~E2~~
~i~Q~1L-~~t-!i1h2t~t-Et~Y§!E~~~2~~t (punkt A 2) 

I~ ikke enighed om øjeblikkelig ~ldende ha:."'m.onisering 
Syv· d ol .,: 

(D,I[C~~L 1 N1 UIC) 
En d ol et: -æT-
En del": 
(IRL) 

for fri tagels e 

forbehold over for anven
delsesområdet 
for en fakultativ løsning 

IIo ikke enighed om målsætningen 
(samme stillingbagen som u_nder I) 

III. falro.l tativ løsni~ 

2. ~Y~!~~--~-f~2S~-llL.EE2.Y!f!:Et~~i~g af~~~~L~~et deres 
~~~Et~!~~~1!~E-f1e~ 

a) anvendt til sejlads i ['"rumJ1 ) sø, og som udfører pas
sagerbefordring mod betaling eller handelsmæssig,indu
striel eller fiskerimæssig virksomhed; 

b) anvendt til rednings- eller assistanceformål på havet; 

c) anvendt til krigsformål, og som er defineret i FTT under 
pos. 89.01 A, og som forlader landet med en havn belig
gende i udlandet som bestemmelsessted. 

Medlemsstaterne kru1. dog beg:L"æl1.Se denne fri tagels es række
vidde, indtil der iværksættes en skattemæssig f::allesskabs
ordning på området (punkt A 4) • 

·1) Forbehold fra den tyske og den italienske delegation 
over for dette ord~ 

T/719 dlc/76 (FIN) ghs/IO/eh "' • ._; <1 ... 
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æE22!~~~: a) ~i!ktE_~_§!_§;~~~~llU.e~§.1.~§~~iiLM§:i..Q!!"f~'t,~~-~
Y~i~S@~_iil~f~~~~2~-i-~~~1ti~!~ti~<-~q~a~e~ 
~~~!.'.2.!~i ( BI'..ril?.dnin$ f:r;a den · i taiiliesk~ dele-:
gation) 

r. ild::e enighed om øjeblikkelig gældende harmonisering g · 

!o del~: 
Uf:-Il')) . J 

for fritagelse 

Øvrige del.: for beskatning 

II. ikke enigned om målsætningen 
(sarnme stillingtagen som rmder I) 

III. fah~tativ lØsning 
p.n,. 

·- - _,;• 

b) ~Yi9-~~!L-~-2~~-fJ:i~~g~) .. 1.Lli1 .. .§:J!_gEf~!2. 
~~f~2~L~~3_f2E~~~E-~~~-~~~~_h~~ 
fu2!ii;~~E2~i-~~~~.2:~:'2-~~..E~1~~~~~~~J.~~ (an
nodning fra .flere ' delegationer) 

Io; ikke enighed om øjeblikkelig gældende harmonisering 

Otte dela: 
(B,DK,F;r;-IRL,L,N,UK) 

En del l(\: --ro-r-

for fritagelse; I finder, at 
der også bør være fri-Gagels e 
for leveringer til fartøjer 
tilhørende statslige insti
tutioner - for B!s og N's 
vedkommende forbehold over 
for udtrykke~ - '.'hav.a belig
gende i udlandett.r 
for beskatning 

II. ikke eniched om målsætningen 
(sanrrae stillingtagen som UL~dex I) 

III. fruDiltativ løsning 
p.m .. 

1) Den italienske delegation har anført, at dersom dens anmod
ning ikke skUlle biTve imødekommet, bør der ske udvidelse 
af den faste landbrugsord_~inc;, der gælder for fersh--var.~.ds
fiskeri,til også at omfatte kystfiskeri. 

T/719 dl:/76 (FIN) ghs/IO/eh ... ;~"-
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c ) ~2:;::~9:~!§.~-~-~~12-~~-·*'r i:!!:~S:~!§.~-~~;1-~1-.. ~Ef a~!~ 
l~;::~~~~~~E-~f-~~~~E-!~!_E~~~~~~~~~~§-~f 
ly_stfc:ztø.; e:"' ~- _______ .(). __ . 

I. ikl:e oni;;hed Oll Ø jcblild;:elig gældenc1e h3.j_"1U011isering 

f:)-::.-y del. : 
(B,D,DK,F;f;IRL~L) 

To del .. : 
[N'"L, U.t[J 

f o r b e sJ:;:a tning 

for fri tc-..gelse 

II, i~d:e enighed om målsGtningen 

Ot-te del,: --· - enighed '"'bm me-l. let: beskatning 

En cl.el.: 
(1-J:G) 

enighed om rllålet: fritagelse 

III. faL:ul tativ løsnin_g 

:p.m. 

4. !!~:::~E.~~G:.t-~~~;L~;!f~~L-E.~E~~~~~l.-~9:li~~hold~1~~J.-Eefr,~P?:!~il 
o.9" udle inil~.:7 af kri.Tsfc-:rto i er ( lJ'Lmkt A 5) 
-Q-----~---~-------~------~-- -

I. _il:2:o eni.::;hed om øjeblil:lælig gældende harmonisering 

Fire del~: 
(J) i(, I, NL ;tfK) 

Fem del.: 
(B ,D , F, fRL, L) 

for fritagelse 

f o r b e ska tni.t"'1.g 

II 1. .. 1.,.._. _1,_-:-_e (3111.. rrhec::l om. ,~,~ l'"'ct~ ..... j1;'l~"·'en . • -- C'".? - _L ==.:::... IJCV li--..W. :;,..:.? 

(samme stillinetasen som under I) 
III. fa2:t.ll to:tiv løsn:Ln.c;; 

p.m. 

T/7.19 dk/76 (FIH) bms/IO/eh . .. / ... 
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5o ~~Y~EiBgL-~~E~gg~ng~-E~E~~~!i2gL-~~~1~g~h~1~~1~~~~E~!E~g~~ 
~!!.!~_gg __ ~~1~jg~gg_~f..1~f~f~;;~~.J.~E.z..-~2~_§l.:g~~gQ~~-~f_!~K~f~~~~= 
selskaber der hovedsc..neli.crt flyver i udenri~trafik samt 
--~---·--·~2.-.u----------i:l---hi----·------·----~"-Q-·-·-------L-----
1~~~Ei~g_t._~§;l e jB!Bg.z._E~E~~~~2!! __ 2g_y~Q;b~g~~g;!&~1~~ .. ~f_}:!S~~lE' 
~2~-~E_!g~2lgg~~-~~~!~~~-1~f~!~E~~l~E2.~!~~E--~2~--EE~g~~-Y~~ 
~!!l~~~l~~~~!!~E~! ( pU!lJct A 6) 

r. ikke eni_ghed om øjeblikkelig gældende harmonisering 

Otte del.: 

En del .. : 
(!RL) 

ja, foru(Lsat f ritagelsen gøres 
fakultativ 

·.- . _..;· 

forbehold 

II. ikke .enighed om målsætningen 

(samme stillingtagen som under I) 

III. fakultativ løsning 

p.m. 

6. ggy~g~1~~-~!--!E~1~g~!~~g-~~~E-E~i~_A_§ __ ~~±-~~-2~f~~~~-1~!~= 
f§;E~@..å.~E-~~Y~E.~:.t!_!i!_~!~!~1!g~!g~!!~~ti 2!!~E (punkt A 6) (an
modning fra den italienske delegs.tion) 

I. iY~e enighed om øjeblikkelig gældende harmonisering 

Tre del.: 
(DIC, f, UK) 

for fritagelse 

A 

Ø_yrige del.: for beskatning 

II. ikke enighe_9; om målsætningen . 

(sarmne stillingtagen som under I) 

III. fakultativ løsning 

p.m. 

T/719 dk/76 (FIN) lan/IO/eh 
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7. Transaktioner i forbindelse med ID..OD.tguld _._.._....,_ ....... ___ """""..._.._ ____ .. ..,. _________ a.:... .............. - ............. ---..;;"---· .. )o.-.t--..-

1.~Y.~EiP.g~E-~f_rE~B~~1EL!::9.@_.2:~!1:g~!_:~~-~1?:~1fl~-E~~:L~-1.1 
l~~1L~2!E~§:!_~§;~g_fsE.~E~~2-S.~~~~:!!i~~~!~~~~~~11~~=-g~9:~~!.!S:: 
te institutioner 

Fem del.: 
(B~~ ~ ~ t, lT L) 

for fritagelse; for så vidt an
går F, da 1.mdergi ve t særlig be
skat:rling 

for beskatning 

-- - :i' 

II. ikke enighed om målscatningen 

(s~mme hol~~inger som under I) -

IIIo fakultativ løsni~ 

leverinp-er af mønter af ædelt meta l __ ... _ .... ............ _. ..... g ________ ......_ ...... &44o~O:. ...... --...... ----------

a) mønter til samlin~ 1 ) ___ ..,_ ___ .... -- ... ··-···-.. ...... -~ . . 

I. i~{e eni~hed om øjeblikkelig gældende. harmonisering 

Otte del.: 

En dels: 
(L) --

for beskatning 

forbehold 

II. ikY.:e. enighed om målsætn~ngen 

(samme holdninger som ~nder I) 

III~ fakultativ løsning 

p.m. 

1) Definition af · clisse mønter~ givet af Kommissionens tjeneste
grene: ~:mønter af gu]_d, sølv eller andet mete.l, der ikke er 
lovligt betalingsmiddel i emissionslandet og/eller som har 
n1JJnismatisk interesse [""hen..hørend.e under pos. 99.05 i FTTJ .. " 

T/719 dk/76 (FIN) km/OJS/eh • tt ./e • o 
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I. ikke enighed om øjeblikkelig gældende harmonisering 

Seks del.: 
(F~ I~ L, NL,UK, B) 

Tre del.: 
(D, TIK~ !Rt) 

for fritagelse; for så vidt angår ! 
og NL~ såfremt de ikke er ·lovligt be
talingsmiddel. For så vidt a~går UK~ 
hvis omsat uden for godkendte institu- · 
t ioner 

for beskatning 

II. ikke eni0he_~ om m§..lsætningen 

(s&~ne holdninger som ttnder I) 

III. fakultativ løsni~ 

T/719 dk/76 (FIN) km/OJS/eh 
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Artikel 16 a 

Levering af goder til c·odkenclte or,cranisationer 'som uctførE'r 
-----------·-~----------l2----------·-->.2-----------.1.------~------

~~~~~-§~~~E-~-~~E!=2~~~~~~~-~~~-~~E.§:~-!~;!:§:'];~E2E~~~~-Y.~~g~E~!!{~ 
. ~~~.§:E_~~~§:l.212-~~~~~~~~~§~_Y.~E~~~~~~S}-~-~9:!§E9:~! (stk. 2 a) 

,. (det forudsættes, at den påg-celdende fri-tagelse kan gennem-
føres ved en godtgør~lse af afgiften) 

I. Ikke enighed om øjeblikkelig gæJ,dende harmonisering 

syY del.: 
(B,F,I,IRL,L,NL,UK) 

to del.: 
(D, DK) 

for fritagelse 

for beskatning 

II~ ikke enighed om målsætningen 

(s2~nne holdninger som under I) 

III .. fakultativ løsning 

T/719 dk/76 (FIN) iln/OJS/eh 
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Artikel 16 b 

Bør der indføres en bestemmelse om at medlemsstaterne slral 
----------------------------------L-~---------------------~· 
~~~-~~1~g~~~-f~E-~~-fE~~~G~-~~!-~j~~~~-~~E~~~~2_f~E-~~-~~~~ 
~~g~E-~~-~f~~~~EL-~~-~~~~~EL-~f~~E-~~~~~~~~~~~-~f-~~E~~~~y~~ 
~~!~~-~~~E~E~~~-~~l~E-~~~-~E~~j~~~~~~-~l~~E-~~!~~~~~~~~ 
institutioner? -----------·--

fem delo: 
(D,DK,I,L,NL) 

fire del.: 
(B, F, IHL, U.l:~ ) 

ja 
·- . _.;· 

nej 

~-E~~~f!~~~2-f~~~-E~E-~~E_!~~!!~gg~~-~g-~~~~~~~~~3~~EE3~~~~E~ 
3~_!!-Y~l~~!!? 

to d.el.,: 
(N, I) 

en del.: 
(DK) 

to de:.: 
(D, L) 

T/719. dk/76 (FIN) iln/OJS/ eh 
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EUROPEAN C01'ffifJNITIES Brusse l n 1 5 October 1976 
T/744/76 (FIN) 

~Che CcU.l'1.Cil 
-----..~-~-

N O T E 
< . 

Subje_ct: Proposal for a sixth Directive on VAT 
PJ.:-ti.2_1-.~ 14-: Exemptions wi thin a country' s territory 
D:~a.ft solutipn proposed by the __ go~ission 

1 • Tele coro.munications EJervice s and . supply of go od s incident al 
thereto provided by the J?_Ubli~stal~~ices (item 
A(-1) (a)) (req_uest by sove:-ca~ delegations) 

- pelcgations' positions ( 1) 

Solution pro:posed 

6 in favour of exemption 
3 in favour of taxation 

~xemption 
_"-.... ~-"-·-~-.:.-.-..--------

( 1) ~rhroughout thi s document delegations' pos i t ions re fer 
to the a.im to be achieved. 

T/?44 e/76 (FIN) ood/CBB/iam 
EEC 

........ 
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* 2. Services of a ~ersonal natur~ provided in connection ~dth 
the practice of the medical ru1d ~aramedica~ professions 
as defined in the Member States (item A(1)(c)) 

Delegations' positions 

- Solution proposed 

: 8 in favour of exemption 
1 in favour of taxation 

: exem~tion 
--·-------__ _.. _____ _ 

3. Services pro~ided b~ dental technicia~s in their pro
fe,tlsional capacity and dental -prostheses sunplied by c·, de~tists and dental technicians ( item.-"A.( 1) (e)) 

( . 

pelegations' positions 

- Solution proposed 

: 6 in favour of exemption 
3 li1 favour of t~ation 

: exemution -----------------
* 4. Services provided to their ruembers by independant 

prof e ssio!lal groUT;JS of a medicaJ. or narf',_medical na·~u~ 
for the direct requirements of their exempted activities· · 
(item A(1)(f)) 

Delegations' positions 

Solution proposed 

: 7 in favour of exemption 
2 i:n favour of taxation 

: exemption ____ .__·-···
------~ .. ---

· * In the case of those paragraphs preceded by an asterisk, i t 
was suggested that they might be exau1ined vdth a view to 
effecting their i1mnediate harmonization. 

T/7l~4 e/76 (FIN) ood/CBB/iam ... ; ... 
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*5o Availability of staff for the purposes of item A(b), 
(g), ( ga) and (h) and vvith a view to spiritual assistance 
given by religious or philosophical institutions 
(item A( 1 )(m)) (request by the German delegation) <r 

D l .J... • t •.J...• 8 . f f t' ' · e ega~.~J.ops posJ. ~.~ 1.ons ~ J.n avour o exemp Jlon 
1 in favour of taxation 

: exemption 
--------------------

·- · ~· * 611 .?upply: of goods and -provision cf s~rices for the common 
benefi t o f their membGrs by means o f a centribution t o b e 
fi xed in accordance 'iYith the statut es from non-·profi t-making 
or€81ri~ations with aims of a political, trade unionist, 
religious, patrictic, :philosophical, philanthropic or 
civic nature,. provided that this exemption is not likely 
to cause distortion of competition (item A(1)(n)) (request 
by the Belgian delegation) 

- Dc~~~tions~ ~ ~siti~: 8 in favour of exemption (1) 
1 in favour of exemption (4) 

- Solution proposed : exemption 
-------------------

(T) P~ovided that employers' organizations were excludea: 
( 2 ) Q:ily for poli ti.cal, t rade un~onist _ or professional 

bodies ;:see T/719/76 (FIN)J,. 

T/744 e/76 (FIN) ood/CBB/ja ts '> ~/H~ 
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* 7. Gertain S8rvices closely linked with ~rt or physical 
education supplied by non-.]rofi t-:rpaki:ng org_æ~izat_ion~ to 
persons engg.ged in sport or physical ea.ucation 
(item A(2) (a) r 

Delegations' positions: 8 in favour of optional exemption 
1 in favcur of compulsory exemption 

- Solution proposed : exemption ( 1 ) 
------------------

·- . _c;• * 8. Gertain cultural services provided. by public law cultural 
bodi~ or by ether cultural bodies recognized by the 
S t at e (i t em A ( 2 )(b) ) 

-Delegations' position~: 8 in favour . of optional exem1nion 

Solution prop9sed : exemption ( 1 ) 
-----··--·------------

* 9" Admission charges for sportiDg eve:r:t~ 

~insofar as the charges are not exempted under 
item A(2)(c) of Pr-ticle 14 7 (request by the 
Irish delegation) - · 

pelegations' positions: 8 in favour of taxation 
1 in favour of exemption 

Solution proposed : taxation 
----------------

( 1 ) This solution requires that a common list of the services 
exempted be draw.n up. The Council might make provision, 
by means of an entry in the .minutes, for the Commission t~ 
be responsible for campiling this list. 

T/744 e/76 (FIN) ood/GBB/ja toGe/••• 
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1 o. ~!_'Vi c e ~ . ..EE.?.YideLEY_u..~dert akers and 
~uEPJx by these enterprises of goods 
t~ereto (item B(1)(b)) 

cremators and ·the --- --
dir·ectly related 

D l J.. ' 't.' 5 . f' f t t' e egaGJ.ons _po~~: J.:n _avour o axa ·J.On 
4 in favour of exemption 

taxation -----------·-----

11. I.T~_G~me~t.~<?f cred~s and crGdi.t guB:E~t~es by . s.n 
i'ltermec.li~ (item B(1 )(f)(h) and (j) (request by the 
German ctelegation) 

- Delegaticns 7 positi.2_:"9:§_: 6 in favour of taxation 
3 in favour of exemption 

taxation -------------·-

Lelegations' ~osit~~: 5 in favour of taxation 
4 in favour of exemption 

- Solution . .E,!:'oposed : ~fr 'lxati on 
----·---·-·---------

·13 ... .Qol~§.9,j:i~;_2f _2heques"..;_Sbt'afts and. similar securi ties 
( i ter~ B(1 )(fL (h) anet (j) sub(3)) 

-Delegations' positions: 6 in favour of exemption 
3 in favov.r of taxation 

- Solution pr oposcd : exemption 
::.::::::====;:.::== 

/ c /76 ' . •• r..; ~ !:. 
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14. Dealinf~.-i:n gold E.___ull:i.Q!.! and coins of ~cious metal 
(i t em B( 1 )(f), (h) and (j) sub(4a)) · 

Comnent~ The Commission considers that the wording of thls 
paragra:ph should be reviewed in conjunction with the wording of 
Art i cl e 1 6 ( 7 ) • I t Vltill submi t a general paper on exem:trlii on 

' · problems. 

15.., Deali.n.ø:s in shares ~ interests i.!L...2..sg:panJ-es a.nd associaj_ions_, 
~entures, etceoa: extension of exemption to safe~e~inE 
and ma..VJ.ag_ement _Q.ealings (item B(1 )(f)Ljh) and (j) sub(5)) · 
(request by the Gennan delegation) · 

- Delep~tions' positi~-~ 6 in .favour of taxation 
3 in favour of exemption 

- Solution. proposed : taxation 
-------·- ---------·-

16 o lVIanagement of s_pecia1 funds by investml3nt corD,pani~ 
(item B(1)(f), (h) and (j) sub(6)) (request by ·!ihe German 
delegation) 

r.ele~~tions! positions: 6 in favour of exemntion 
- 3 in favour of taxation 

: · exempti on __ .,.. _______ _ 
----------

17. Sex7ices provided ·Qy a.uthors4 artists and perfo!ffiers 
( i t em B ( 1 ) (n ) ) 

Deler,ations_ :_pos_ltions: 7 in f&VO"LU' o:f taxation 
2 in favour of e::::emption 

- Solution proposed : taxation ----------------

T/744 e/75 (FIN) ood./CBB/ea 
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18., §~erviees :Q!OiQ.ded b][ :member§? of the legal F.t.nd judic~al 
~rofessions (item B(1)(o)) 

Delegations' positions: 5 in favour of taxation 
4 in favour of exemption 

- Solution proposeq taxg,tion 
=====:.=== 

* 19. §erv·ices E_rovided to combat pollution, e.g .. sanitation, 
p1}..rifying waste water, calleetion and processing of 
household refuse - Provision of collect_ion, carriage and 
processing of solid urban refuse (request by the Italian 
delegation) (item B(1)(q)) 

- De~ations' position~: 8 in favour of taxation 
1 in fg,vour of exemption 

- Solution proposed taxation 
----------------

* 20. Security services carried out by institutions authorized 
to e:x:e::ccise such activities exclusively (request by the 
Italian delegation) 

pelegations'__J;Jositio~: 8 in favour of taxation 
1 in favour of exemption 

- ~91u~ion p::copqsed taxation 
========-

T/744 e/76 (FIN) ood/CBB/ved 



- 8 -

* 21., Provision of services b_y means of a1Q.:iCul tura1_ machiner;r,: for 
ino.i vi dual or associated agricul tural undertakings (request 
by the Itali~~ delegation) 

Delegations' nositions: 8 in favoUl~ of taxation 
· 1 in favour of exemption 

- Solution proposed : taxation 
----------------

22. Operations carried out by blind nersons or workshops for 
blind persons 1 where i t is · proved that ._.such operations do 
not give rise to significant distortions of competition 
(item B(2)(c)) (request by the German delegation) 

Delegations' positions: 8 in favour of taxation 
1 in favour of exemption 

- Solution proposed : taxation 
----------------

* 23. Individual school or university tu~ion given privately by 
teachers (request by the Belgian delegation) 

* 24. 

Delegations' positions: 7 in favour of e::cemption 
2 in favour of taxation 

- Solution proposed exemption 
------------------

Tieliveries of horses (thoroughbreds) and gre;yhounds 
(request by the Irish delegation) 

- Delegations' :eos:l tions: 8 in favour o f taxation 
1 in favour o f exemption 

- Solution proposed taxation 
-----------------

T/744 e/76 (FTII) ood/CBB/ved ... / ... 



( 

- 9-

Comments: 

1. In all cases where it was not possible to reach agreement 
on the immediate ha:rmcrd zation of the above i t ems, the solution 
proposed 'consists in establishing the aim to be achieved ~ since 
the countries which cur:co·,1.tly apply rules . at variance wi th this 
aim have the option of retaining their OWll rules. 

~. 0'.c.co .... _;r.:.e tasi ·~ r.1l e is l.J..:i.d dovm a He:.mber State may only 

3. 

ei ve taxnble :;?ersons the right of option .'ii:nasmuch as this . right 
is in line vvi t h "~b e f ·:,_na:_ aim-:.. In othcr w::> :· l'i3~ the option inay 
only be used in a case where the basic rule is taxation and a 
Meruber State which currently applies exemption retains it• 

As regards financial compensation~ a solution might be 
bas ed on the follovd .ng :-.:ules: 

(a) where the bas~t.C TUle is taxation, any Member State which 
r•~tBJ n s e~l'Jr ti.r~l i s obliged to pay fina.ncial compensation; 

(b) w:J.eTs ·hha 1:J s. ~_. :;: _ (; .r.J.l e is exernption9 one of the following 
tvvo c CYD .. ~:ls e s n~~:3..~=r b e at~_;Jpt e cl: 

p :rcv::.sJ.on fe:' nc e;2.tive campensation to :the benefi t of 
the States applying taxation, or 

no provision for a negative campensation of this type, 
which would ·enco~1rage · Mernbar Stat es to align themselves 
more quiclcly with Community :cules. 

T/744 e/76 (FIN) oocl/CBB/mo'h 



DE EUROPCISKE FÆLLESSI{ABER 

Rådet 

Bruxelles, den 15. november 1976 

T/848/76 ~~~ 

H O T E 

Vedr-: Sjette direktiv om merv~rdiafgift 
- udt:asJG til affat·telse vedrørende den overgangsperiode, 

som R~et beskæftigede sig med på samlingen den 21. ok
tober 1976 [""dok. R/2351/76 (?IN 615) og T/816/76 (FHT)J 

1. På samlingen den 21. oktober 1976 pålagde Rg.det 1) De 
( faste .repræsentanters Komite at udarbejde en tekst ud fra føl

gende ~~~dtaDker, som blev fremsat af fo~ÆU~den Q~der mødet; 

{ .... 

Overgangsperioden for de pågældende transaktioner bør 
~re s~ lcort som muligt, og medlemsstaterne bestræber 
sig for så vidt muligt at nå dette mål. P~. grtL'"ldlag 
af en rapport fra Ko!TI.Llissionen, eventuelt ledsaget af 
et forslag, undersøger Rådet på ny si tuatio:1en fire tr 
efter ikrafttrcc'!..elsen af det sjette direl:tiv. I fo!'
bindelse med de~~e Q~dersøgelse skal de påg~ldende med
lemsstater begrunde, hvorfor de endnu il::ka nar la.L'lllej.; 
nå. harrilonis erings:n~tlet. I gi ve t fald sJ:al nye undersø
gelser af si tuatimlen foretages mindst hvert fjerde år. 

De faste repræsentanters Komite vedtog at udarbejde en · 
såd&'"l tel.:st på gru...lldlag af et udkast affattet af Rådets juri
diske tjeneste~o 

Den juridiske tjeneste finder, at det vil være til nytte 
i den forbindelse at fremlægge et udkast til affattelse (se 
bilaget til denne note), h-v-ori den omhandlede tekst L'1.dsættes 
blandt de øvrige beste~~elser vedrørende fritagelserne. 

2. Rådet påtæn....lter at vedtage tre lister over tra.nsaJ.t:tioner, 
om hvilke der er opn~et enighed 

- om fritagelse eller om øjeblikkelig beskatning (liste I), 

- om fritagelse eller om beskatning, som samtlige medlemssta
ter først skal ge~~emføre ved udløbet af en overgangsperiode 
(liste II og III). 

1) jf. dok. T/816/76 (FIN). 

T/848 dk/76 ~~~ gJ.-n/AB/{!f!EJ. 
18 NuV. 1976 
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a) I betragtning af, at hovedreglen ifølge direktivet er, 
at der finder beskatning sted, er det kun nødvendigt i tek
sten at angive fritagelserne. 

b) Blandt disse fritagelser bør der skelnes mellem dem, 

·. 
··. 

der tænkes gennemført endeligt, og dem, der ydes som en ave~~ 
gangs foranstaltning. 

De·ii foreslås at indføje førstnævnte type fri tagels er i 
artikal 14 og 16 (afhængigt af, om de sker inden for det en
kelte land eller ved udførslen), ag he~iblandt ydeTligere at 
sondre mellem dem 1 der umiddelbart er fælles for alle med
lemsstaterne, og deæ, der førs·~ bliver det Yed udløbet a~ en 
overgangsperiode. 

Den anden type fri tagels er foreslås indføj et i en ny 
artikel, som skal indeholde samtlige overg~1gsbeste~~elser 
vedrørende fritagelserne. 

c) Hvad ang~r overgangsperiodens varighed, synes to mulig-
heder at ki..U'lll.e komme i betragtnii""1.g: 

- en kort periode (f.eks. på 4 år), som RMet vil lru..l'llle for-· 
lange .på forslag af Kommissionen, s~fremt en sådan forlan
gelse skønnes begn1ndet, for bestemte ~ransaktioner; 

en lang periode (f.eks~ på 12 år), som Rådet vil ~~e af
korte på forslag af Koi!!..llissionen, for bestemte transaktio·-
n er. 

Rådets juridiske tjeneste finder, at den sidstnævnte 
løsning er at foretræ~~e, idet 

- den fra begyndelsen sikrer en sidste frist for overg~~gs
periodens varighed; 

l l (JUR) l l T 848 dk 76 (FIN) grn AB gom ... l. ~ . 
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man herved ka..Tl l:om1.,e uden om problemet ved den første 
løsning, nemlig Bed hvilket flertal Rådets afgørelse 
skal træffes. 

Den juridiske tjeneste mener, at hvis det fo~hold, 
at der indføres en overgangsperiode, skal vnre i overens
stemmelse med traktaten og specielt med afgørelsen angå~ 
ende egne indtægter, n~ der være vished for, at de~,e pe
riode får en ende igen. 

3. f:ied henblik på udformningen af teksten, hvori de gru..""ld-
tarucer gengives, som fon~anden for Rådet har fremsat angå
ende overgangsperioden, foreslår den juridis1ce tjeneste, a·i:; 
det U.."?lderstregede punktum indføj es i artikel x, stk. 2 • første 
afsnit, og at der til arGiklen knyttes en erkl~ri~g til outa
gelse i ll~.dets mødeprotokol (jf. bilag.~t, punkt III). 

. .. 

l l (JUR) l l T 848 dl;: 76 (FIN) grn AB, gom 
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I. Oversigt vedrørende affattelsen af artikel 14 og 16 

LMedlemsstaterne fritage!! 1): 

A. de i liste I A anførte transaktioner 

B. de i liste II anførte transaktioner 

II. Overgangsbestemmelser 

BILAG 

I slutningen af afsnit X indsættes en ny artikel med følgen
de ordlyd: 

Artikel x 

1. Uanset best3mmelserne i artikel 14 og 16 og i en o
vergangsperiode på højst LT2 åE( eller senest indtil 
den dato, på hvilken beskatningen ved indførsel og 
afgiftsgodtgørelsen ve1 udførsel afskaffes i sa~~~~

delen mellem medlemslandene, 

a) kan de medlemsstater, som ved dette direktivs i
krafttr~den beskatter de i artikel 14 B og 1~ B 
nævnte transaktioner, opretholde beskatningen af 
disse transaktioner; 

b) kan de medlemsstater, som ved dette direktivs i
krafttræden ydes fritagelse .for følgende transak
tioner, opretholde fritagelse for disse transak
tioner: 

de i liste III anførte transaktioner 

1) den indledende sætning skal være enten som af Kommissionen 
foreslået eller som udformet af arbejdsgruppen 

T/848 dk/76 (JUR) ba 1AB/0'!1m (FIN) '.f o-~ 
... / ... 
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c) p.m. de afgiftspligtiges ret til a t vælge 1) 

2. Rådet tager fire år efter dette direktivs ikrafttrE:den 
og alt efter behov, mindst hvert fjerde år efter denne 
da·t;o, på baggrund af en rapport fra Kommissionen den i 
denne artikels stk. 1 navnte overgangsperiodes varighed 
op til fornyet overvejelse. Det skal navnlig overveje 
de grunde, som anføres af de medlemsstater, der aP~er det 
for ønskeligt fortsat at benytte sig af de i denne arti
kel fastsatte overgangsbestemmelser. 

På forslag fra Ko~issionen vedtager Rådet med enstemmig
hed i givet fald for hver af de i artikel 14 B, 16 B og 
litra b) i dePJle artikel anførte transaktioner de nødven
dige foranstaltninger for at afkorte overgangsperioden. 

III. . E:i:'klæring t il optagels e i Rådets me denrot ok ol 

Rådet er enigt OP-1, at den i artikel x fastsatte overgangspe·
riode skal være så kort som m'..llig. Det noterer sig, at alle 
medlemsstaterne agGer at bestrab~ sig på såvidt muligt at 
nå dette mål. 

1) jf. dok. R/2351/76 (FIN 615) s. 3, litra B 

(JUR)" T/848 dk/76 (FIN) (BIL..I\G) ba/AB/gnm 
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