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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. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. 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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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis 
käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) väikeettevõtete erikorra osas ning määrust (EL) nr 
904/2010 halduskoostöö ja teabevahetuse osas, mille eesmärk on teostada järelevalvet 
väikeettevõtete erikorra nõuetekohase kohaldamise üle
(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – uuesti konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu eelnõu (13952/2019),

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0021),

– võttes arvesse oma 11. septembri 2018. aasta seisukohta1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu 
konsulteeris uuesti Euroopa Parlamendiga (C9-0166/2019),

– võttes arvesse kodukorra artikleid 82 ja 84,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0055/2019),

1. kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa 
Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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SELETUSKIRI

Nõukogu jõudis oma 8. novembri 2019. aasta majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 
istungil kokkuleppele üldises lähenemisviisis väikeettevõtetele (VKEd) kohaldatavate 
käibemaksueeskirjade edasise lihtsustamise kohta. 

Lisaks otsustas nõukogu Euroopa Parlamendiga oma üldise lähenemisviisi osas uuesti 
konsulteerida, kuna tekst erineb tõepoolest oluliselt komisjoni 18. jaanuari 2018. aasta 
esialgsest ettepanekust.

Nii komisjoni esialgse ettepaneku kui ka nõukogu üldise lähenemisviisi eesmärk on 
kehtestada uued eeskirjad, et vähendada VKEde halduskoormust ja nõuete täitmisega seotud 
kulusid ning aidata luua maksukeskkond, mis aitab VKEdel tõhusamalt kasvada ja piiriüleselt 
kaubelda. 

Selle eesmärgi saavutamiseks kehtestas komisjon mitu meedet, mis on nõukogu üldises 
lähenemisviisis üldjoontes säilitatud.

Esiteks säilib nõukogu üldises lähenemisviisis komisjoni ettepanek laiendada kooskõlas ühtse 
turuga ja selle vaimus VKEde käibemaksuvabastust ka nendele VKEdele, kelle asukoht ei ole 
liidus.

Teiseks – nagu on ette nähtud komisjoni ettepanekus – pikendatakse nõukogu üldise 
lähenemisviisiga üleminekuaega nende VKEde jaoks, kes lähevad maksuvabastuselt üle 
tavapärasele käibemaksukorrale.

Nõukogu üldises lähenemisviisis välja töötatud ja VKEdele mõeldud ühtse kontaktpunkti 
(One Stop Shop) pakkumine ja täiendavad üksikasjalikud sätted halduskoostöö kohta 
teabevahetuseks liikmesriikide vahel on kooskõlas Euroopa Parlamendi nõudmistega, mis 
esitati eelmises raportis selle ettepaneku kohta.

Kokkuvõtteks palutakse nõukogul tungivalt need eeskirjad kiiresti ametlikult vastu võtta, et 
need ELi VKEde hüvanguks võimalikult kiiresti jõustada ja kasutusele võtta.
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VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord

Viited 13952/2019 – C9-0166/2019 – COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 
2018/0006(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev 5.2.2018

Vastutav komisjon
       istungil teada andmise kuupäev

ECON
25.11.2019

Raportöörid
       nimetamise kuupäev

Inese Vaidere
18.11.2019

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev 12.12.2019

Läbivaatamine parlamendikomisjonis 12.12.2019

Vastuvõtmise kuupäev 12.12.2019

Esitamise kuupäev 13.12.2019


