
DIREKTIV 

RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/475 

av den 18 februari 2019 

om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad gäller inkluderingen av den italienska 
kommunen Campione d'Italia och de italienska delarna av Luganosjön i unionens tullområde och 

i den territoriella tillämpningen av direktiv 2008/118/EG 

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 113, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), 

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och 

av följande skäl: 

(1)  Genom sin skrivelse av den 18 juli 2017, begärde Italien att den italienska kommunen Campione d'Italia och de 
italienska delarna av Luganosjön ska inkluderas i unionens tullområde enligt definitionen i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (3) samt i det territoriella tillämpningsområdet för rådets direktiv 
2008/118/EG (4) i fråga om punktbeskattning, samtidigt som dessa territorier lämnas utanför det territoriella 
tillämpningsområdet för rådets direktiv 2006/112/EG (5) med avseende på mervärdesskatt. 

(2)  Den italienska kommunen Campione d'Italia, en italiensk exklav på schweiziskt territorium, och de italienska 
delarna av Luganosjön bör inkluderas i unionens tullområde eftersom de historiska skäl som låg till grund för 
uteslutandet av dessa områden, såsom deras isolering och ekonomiska nackdelar, inte längre är tillämpliga. Av 
samma skäl bör dessa territorier omfattas av den territoriella tillämpningen av direktiv 2008/118/EG. 

(3)  Italien vill dock fortsättningsvis utesluta dessa territorier från den territoriella tillämpningen av direktiv 
2006/112/EG, eftersom detta är av avgörande betydelse för att upprätthålla likvärdiga konkurrensförhållanden 
mellan ekonomiska aktörer som är etablerade i Schweiz och i den italienska kommunen Campione d'Italia, 
genom tillämpning av en lokal indirekt beskattning i enlighet med det schweiziska systemet för mervärdesskatt. 

(4)  Detta direktiv bör vara strikt kopplat till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/474 (6). De 
nationella införlivandeåtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv bör därför tillämpas från och med 
tillämpningsdagen för den förordningen. 

(5)  Direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG bör därför ändras i enlighet med detta. 
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(1) Yttrande av den 2 oktober 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT). 
(2) Yttrande av den 11 juli 2018 (EUT C 367, 10.10.2018, s. 117). 
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen 

(EUT L 269, 10.10.2013, s. 1). 
(4) Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG 

(EUT L 9, 14.1.2009, s. 12). 
(5) Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1). 
(6) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/474 av den 19 mars 2019 om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om 

fastställande av en tullkodex för unionen (se sidan 38 i detta nummer av EUT). 



HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

I direktiv 2006/112/EG ska artikel 6 ändras på följande sätt:  

1. I punkt 1 ska följande led införas: 

”f)  Campione d'Italia. 

g)  De italienska delarna av Luganosjön.”  

2. I punkt 2 ska leden f och g utgå. 

Artikel 2 

I artikel 5.3 i direktiv 2008/118/EG ska leden f och g utgå. 

Artikel 3 

1. Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2019 anta och offentliggöra de åtgärder som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta. 

De ska tillämpa dessa åtgärder från och med den 1 januari 2020. 

När en medlemsstat antar dessa åtgärder ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan 
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda. 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala åtgärder i nationell rätt som de antar 
inom det område som omfattas av detta direktiv. 

Artikel 4 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 5 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 18 februari 2019. 

På rådets vägnar 
N. BĂDĂLĂU 

Ordförande  

25.3.2019 L 83/43 Europeiska unionens officiella tidning SV     


	RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/475 av den 18 februari 2019 om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad gäller inkluderingen av den italienska kommunen Campione d'Italia och de italienska delarna av Luganosjön i unionens tullområde och i den territoriella tillämpningen av direktiv 2008/118/EG 

