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Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus 

 *** nõusolekumenetlus 

 ***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine) 

 ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine) 

 ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine) 

 

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 

puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 

märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 

neljandale reale viide muudetavale sättele. 

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 

2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses minimaalse hariliku 

käibemaksumaksumäära kohaldamisaja järgimise kohustuse kestusega 

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) 

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2015)0646), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu 

konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0009/2016), 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0063/2016), 

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks; 

2. peab kahetsusväärseks, et komisjon esitas oma ettepaneku nii hilja, mis tähendab, et 

minimaalse hariliku käibemaksumaksumäära kohaldamine toimub tagasiulatuvalt; 

3. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 293 lõiget 2; 

4. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 

Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta; 

5. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 

komisjoni ettepanekut oluliselt muuta; 

6. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 

Direktiiv 2006/112/EÜ 

Artikkel 97 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. 

detsembrini 2017 ei või harilik maksumäär 

olla madalam kui 15%.” 

Alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. 

detsembrini 2018 ei või harilik maksumäär 

olla madalam kui 15%.” 
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SELETUSKIRI 

Käibemaksu direktiiviga on ette nähtud, et alates 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2015 

ei või harilik maksumäär olla väiksem kui 15 %. Selles ELi toimimise lepingu artiklile 113 

tuginevas dokumendis sätestatakse, et nõukogu võtab vastu sätted käibemaksu käsitlevate 

õigusaktide ühtlustamiseks sel määral, mis on vajalik siseturu rajamise ja toimimise 

tagamiseks ning konkurentsi moonutamise vältimiseks. 

Siseturu loomiseks 1. jaanuaril 1993. aastal esitas komisjon ettepanekud, mille eesmärk oli 

kehtestada maksusüsteemide ühtlustamise lõplik kord. 

Kuna komisjoni ettepanekuid ei olnud siiski võimalik vastu võtta enne 1993. aasta 1. jaanuari, 

otsustas nõukogu kehtestada üleminekukorra. Seoses käibemaksumääradega võttis nõukogu 

vastu direktiivi 92/77/EMÜ. 

Selle direktiiviga kehtestati miinimummäärade süsteem. Direktiivis on sätestatud, et 1. 

jaanuarist 1993 kuni 31. detsembrini 1996 ei või harilik maksumäär olla üheski liikmesriigis 

madalam kui 15 %. Selle sätte kehtivusaega on viis korda pikendatud ning seda kohaldatakse 

kuni 31. detsembrini 2015. 

Käibemaksu miinimummäärad on põhjendatud asjaoluga, et piiriülese müügi ja allpool 

künnist toimuva kaugmüügi puhul kohaldatakse tarbimiskohal käibemaksuga maksustamise 

asemel pigem päritolukohas maksustamist. Seega annab ühtse miinimummäära kohaldamine 

kõikides liikmesriikides – nagu praegu – siseturu nõuetekohaseks toimimiseks tarviliku 

tagatise. 

Võttes arvesse seda, et kõigis liikmesriikides on harilik maksumäär praegu üle 15 %, annab 

olemasolev ühtne 15 % miinimummäär liikmesriikidele ka manööverdamisruumi, 

võimaldades viia hariliku maksumäära vähendamiseks läbi käibemaksureforme, suurendades 

käibemaksuga maksustatava summa suurust ja piirates vähendatud maksumäära kasutamist. 

Komisjon võttis 6. detsembril 2011 vastu teatise käibemaksu tuleviku kohta, kus tehakse 

ettepanek päritolukohas maksustamise põhimõte kõrvale jätta ja kirjeldatakse mitut viisi, 

kuidas saavutada käibemaksuga maksustamine tarbimiskohas. 2016. aastal avaldab komisjon 

tegevuskava ühisturu jaoks kohandatud lihtsa, tõhusa ja pettusekindla lõpliku 

käibemaksusüsteemi loomiseks.  

Tegevuskavas esitatakse suunised edasiseks tööks, pidades silmas pärast 2011. aasta teatise 

avaldamist tehtud saavutusi. Tegevuskavas tuuakse välja eelkõige selle lõpliku 

käibemaksusüsteemi põhijooned, mille komisjon liidusisese kaubavahetuse jaoks kehtestada 

soovib, ja komisjoni kavandatavad reformid olemasolevate käibemaksueeskirjade 

kohandamiseks lõpliku käibemaksusüsteemiga, mida iseloomustab maksustamine 

tarbimiskohas.  

Neil asjaoludel ja seni, kuni tehakse otsused selle kohta, milline käibemaksusüsteem oma 

lõplikul kujul olema saab, on raportöör nõus komisjoni ettepanekuga säilitada tagasiulatuvalt 

15 % minimaalse hariliku käibemaksumäära põhimõte ning teha ettepanek pikendada kehtivat 

korda kolme aasta võrra (kuni 31. detsembrini 2018).  
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 ET 

Raportöör nõustub, et niisugune ajakava tagab sidusrühmadele vajaliku õiguskindluse ja 

võimaldab korraldada ulatuslikuma arutelu tulevase käibemaksu tegevuskava 

käibemaksumäärade üle. 
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VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS 
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