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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta 
jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan lopullisen 
arvonlisäverojärjestelmän toimintaa koskevien yksityiskohtaisten teknisten 
toimenpiteiden käyttöönoton osalta
(COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0329),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0317/2018),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0000/2018),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kun neuvosto hyväksyi vuonna 
1967 yhteisen arvonlisäverojärjestelmän 
neuvoston direktiiveillä 62/227/ETY1 ja 
67/228/ETY2, sitouduttiin ottamaan 
käyttöön jäsenvaltioiden välisen kaupan 
verotuksessa lopullinen 

(1) Kun neuvosto hyväksyi vuonna 
1967 yhteisen arvonlisäverojärjestelmän 
neuvoston direktiiveillä 62/227/ETY1 ja 
67/228/ETY2, sitouduttiin ottamaan 
käyttöön jäsenvaltioiden välisen kaupan 
verotuksessa lopullinen 
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arvonlisäverojärjestelmä, joka toimisi 
samalla tavalla kuin yksittäisen 
jäsenvaltion sisällä. Poliittiset ja tekniset 
edellytykset eivät kuitenkaan olleet vielä 
otolliset tällaiselle järjestelmälle siinä 
vaiheessa, kun jäsenvaltioiden väliset 
verotukselliset rajat poistettiin vuoden 
1992 lopussa, joten hyväksyttiin 
arvonlisäveroa koskeva 
siirtymäjärjestelmä. Neuvoston 
direktiivissä 2006/112/EY3, joka on tällä 
hetkellä voimassa, säädetään, että nämä 
siirtymäsäännöt on korvattava lopullisella 
järjestelmällä, joka periaatteessa perustuu 
tavaroiden luovutusten ja palvelujen 
suoritusten verottamiseen 
alkuperäjäsenvaltiossa.

arvonlisäverojärjestelmä, joka toimisi 
samalla tavalla kuin yksittäisen 
jäsenvaltion sisällä. Poliittiset ja tekniset 
edellytykset eivät kuitenkaan olleet vielä 
otolliset tällaiselle järjestelmälle siinä 
vaiheessa, kun jäsenvaltioiden väliset 
verotukselliset rajat poistettiin vuoden 
1992 lopussa, joten hyväksyttiin 
arvonlisäveroa koskeva 
siirtymäjärjestelmä. Neuvoston 
direktiivissä 2006/112/EY3, joka on tällä 
hetkellä voimassa, säädetään, että nämä 
siirtymäsäännöt on korvattava lopullisella 
järjestelmällä, joka periaatteessa perustuu 
tavaroiden luovutusten ja palvelujen 
suoritusten verottamiseen 
alkuperäjäsenvaltiossa. Nämä 
siirtymäsäännökset ovat kuitenkin olleet 
voimassa jo vuosikymmeniä, minkä 
vuoksi on syntynyt monimutkainen 
siirtymäkauden alv-järjestelmä, joka 
mahdollistaa rajat ylittävät unionin 
sisäiset alv-petokset. Näissä 
siirtymäsäännöissä on monia puutteita, 
joiden vuoksi alv-järjestelmä ei ole täysin 
tehokas eikä todellisten sisämarkkinoiden 
vaatimusten mukainen. Siirtymäkauden 
alv-järjestelmän haavoittuvuus tuli ilmi 
vain muutamia vuosia siitä, kun 
järjestelmä oli otettu käyttöön. Sen 
jälkeen on toteutettu useita 
lainsäädännöllisiä toimia (hallinnollisen 
yhteistyön parantaminen, 
yhteenvetoilmoitusten antamisen 
määräaikojen lyhentäminen, 
alakohtainen käännetty verovelvollisuus) 
ja muita kuin lainsäädännöllisiä toimia. 
Alv-vajeesta tehdyt uusimmat tutkimukset 
osoittavat kuitenkin, että valtavia summia 
arvonlisäveroja jää edelleen perimättä. 
Tämä on ensimmäinen 
lainsäädäntöehdotus sen jälkeen, kun 
nykyiset alv-säännöt otettiin huomioon 
vuonna 1992, ja sillä pyritään 
käsittelemään rajatylittävien petosten 
perussyitä. Komissio pani 28 päivänä 
lokakuuta 2015 esittämässään 
tiedonannossa ”Sisämarkkinoiden 
päivitys: enemmän mahdollisuuksia 
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kansalaisille ja yrityksille” merkille 
tämänhetkisten arvonlisäverosäännösten 
monimutkaisuuden ja piti sitä yhtenä 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamisen 
suurimpana esteenä. Samalla alv-vaje, 
joka määritellään todella kerättyjen 
arvonlisäverotulojen ja teoreettisesti 
kerättävissä olevan määrän välisenä 
erotuksena, on kasvanut, ja se oli 151,5 
miljardia euroa EU28:ssa vuonna 2015. 
Tämä osoittaa, että 
arvonlisäverojärjestelmää olisi 
uudistettava pikaisesti ja kattavasti, jotta 
saadaan aikaan lopullinen alv-järjestelmä 
ja voidaan edistää ja yksinkertaistaa 
unionin sisäistä rajat ylittävää kauppaa 
sekä jotta järjestelmästä saadaan 
petoksille vähemmän altis.

__________________ __________________

1 Ensimmäinen neuvoston direktiivi 
67/227/ETY, annettu 11 päivänä 
huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden 
liikevaihtoverolainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta (EYVL 71, 
14.4.1967, s. 1301).

1 Ensimmäinen neuvoston direktiivi 
67/227/ETY, annettu 11 päivänä 
huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden 
liikevaihtoverolainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta (EYVL 71, 
14.4.1967, s. 1301).

2 Toinen neuvoston direktiivi 67/228/ETY, 
annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, 
jäsenvaltioiden 
liikevaihtoverolainsäädäntöjen 
yhdenmukaistamisesta, yhteisen 
arvonlisäverojärjestelmän rakenteesta ja 
soveltamissäännöistä (EYVL 71, 
14.4.1967, s. 1303).

2 Toinen neuvoston direktiivi 67/228/ETY, 
annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, 
jäsenvaltioiden 
liikevaihtoverolainsäädäntöjen 
yhdenmukaistamisesta, yhteisen 
arvonlisäverojärjestelmän rakenteesta ja 
soveltamissäännöistä (EYVL 71, 
14.4.1967, s. 1303).

3 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, 
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 
(EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

3 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, 
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 
(EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 a) Komissio ja parlamentti ovat aina 
pitäneet alkuperäjäsenvaltiossa 
tapahtuvaan verotukseen perustuvaa 
arvonlisäverojärjestelmää ratkaisuna 
siihen, miten EU:n 
arvonlisäverojärjestelmästä saadaan 
petoksille vähemmän altis, ja tämä sopii 
parhaiten yhteen myös sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan kanssa. 
Nykyinen aloite perustuu kuitenkin 
jäsenvaltioiden kannattamaan 
määräpaikassa tapahtuvaan verotukseen, 
joka jättää jäsenvaltioille tietyn 
liikkumavaran arvonlisäverokantojen 
määrittämisessä.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Neuvosto vahvisti Euroopan 
parlamentin1 ja talous- ja sosiaalikomitean2

tukemana, että alkuperään perustuvaa 
järjestelmää ei ole mahdollista saavuttaa, ja
kehotti komissiota tekemään perusteellista 
teknistä työtä ja käymään jäsenvaltioiden 
kanssa laaja-alaista vuoropuhelua, jotta se 
voi tarkastella yksityiskohtaisesti eri 
mahdollisuuksia panna 
määräpaikkaperiaate täytäntöön3.

(2) Neuvosto vahvisti Euroopan
parlamentin1 ja talous- ja sosiaalikomitean2

tukemana, että alkuperään perustuvaa 
järjestelmää ei ole mahdollista saavuttaa, ja 
kehotti komissiota tekemään perusteellista 
teknistä työtä ja käymään jäsenvaltioiden 
kanssa laaja-alaista vuoropuhelua, jotta se 
voi tarkastella yksityiskohtaisesti eri 
mahdollisuuksia panna 
määräpaikkaperiaate täytäntöön3, jotta 
voidaan varmistaa, että tavaroiden 
toimittamista jäsenvaltiosta toiseen 
verotetaan ikään kuin tavarat 
toimitettaisiin ja vastaanotettaisiin 
yhdessä jäsenvaltiossa. Yhtenäisen EU:n 
alv-alueen luominen on hyvin tärkeää, 
jotta voidaan vähentää säännösten 
noudattamisesta yrityksille, erityisesti 
rajatylittävää toimintaa harjoittaville pk-
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yrityksille, aiheutuvia kustannuksia ja 
rajat ylittävien alv-petosten riskiä sekä 
yksinkertaistaa arvonlisäveroon liittyviä 
menettelyjä. Lopullinen alv-järjestelmä 
vahvistaa sisämarkkinoita ja luo entistä 
paremman liiketoimintaympäristön rajat 
ylittävälle kaupalle. Lopulliseen 
järjestelmään olisi sisällytettävä teknisen 
kehityksen ja digitalisaation edellyttämät 
muutokset. Tässä direktiivissä säädetään 
teknisistä toimenpiteistä komission 
18 päivänä tammikuuta 2018 
antamassaan ehdotuksessa3 a

vahvistamien suuntaviivojen täytäntöön 
panemiseksi. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä näitä 
suuntaviivoja koskevat päätökset, jotta 
tämän direktiivin täytäntöönpanossa 
voitaisiin edetä nopeasti.

__________________ __________________

1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. 
lokakuuta 2011 alv:n tulevaisuudesta 
(P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=FI&reference=P
7-TA-2011-0436

1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. 
lokakuuta 2011 alv:n tulevaisuudesta 
(P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=FI&reference=P
7-TA-2011-0436

2 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunto, annettu 14 päivänä heinäkuuta 
2011, aiheesta ”Vihreä kirja alv:n 
tulevaisuudesta – Kohti yksinkertaisempaa, 
vahvempaa ja tehokkaampaa alv-
järjestelmää” http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?uri=celex:52011AE1168

2 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunto, annettu 14 päivänä heinäkuuta 
2011, aiheesta ”Vihreä kirja alv:n 
tulevaisuudesta – Kohti yksinkertaisempaa, 
vahvempaa ja tehokkaampaa alv-
järjestelmää” http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?uri=celex:52011AE1168

3 Neuvoston päätelmät arvonlisäveron 
tulevaisuudesta – talous- ja 
rahoitusasioiden neuvoston 3167. istunto, 
Bryssel, 15. toukokuuta 2012 (ks. 
erityisesti kohta B 4) 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f

3 Neuvoston päätelmät arvonlisäveron 
tulevaisuudesta – talous- ja 
rahoitusasioiden neuvoston 3167. istunto, 
Bryssel, 15. toukokuuta 2012 (ks. 
erityisesti kohta B 4) 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f

3 a Ehdotus neuvoston direktiiviksi 
direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta 
arvonlisäverokantojen osalta 
(COM(2018)0020, 2018/0005(CNS).
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Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komissio esittää arvonlisäveroa 
koskevassa toimintasuunnitelmassaan1

arvonlisäverojärjestelmään muutoksia, 
jotka ovat tarpeen tällaisen määräpaikkaan 
perustuvan järjestelmän kehittämiseksi 
unionin sisäistä kauppaa varten. Tällaisessa 
järjestelmässä verotettaisiin rajat ylittäviä 
tavaroiden luovutuksia ja palvelujen 
suorituksia. Neuvosto vahvisti myöhemmin 
kyseisessä toimintasuunnitelmassa esitetyt 
päätelmät ja totesi muun muassa, että 
lopullisessa arvonlisäverojärjestelmässä 
käyttöön otettavaksi suunniteltu periaate, 
jonka mukaan verotus tapahtuisi 
alkuperäjäsenvaltiossa, olisi sen mielestä 
korvattava periaatteella, jonka mukaan 
verotus tapahtuu määräjäsenvaltiossa2.

(3) Komissio esittää arvonlisäveroa 
koskevassa toimintasuunnitelmassaan1

arvonlisäverojärjestelmään muutoksia, 
jotka ovat tarpeen tällaisen määräpaikkaan 
perustuvan järjestelmän kehittämiseksi 
unionin sisäistä kauppaa varten. Tällaisessa 
järjestelmässä verotettaisiin rajat ylittäviä 
tavaroiden luovutuksia ja palvelujen 
suorituksia. Neuvosto vahvisti myöhemmin 
kyseisessä toimintasuunnitelmassa esitetyt 
päätelmät ja totesi muun muassa, että 
lopullisessa arvonlisäverojärjestelmässä 
käyttöön otettavaksi suunniteltu periaate, 
jonka mukaan verotus tapahtuisi 
alkuperäjäsenvaltiossa, olisi sen mielestä 
korvattava periaatteella, jonka mukaan 
verotus tapahtuu määräjäsenvaltiossa2. 
Tämän muutoksen avulla olisi tarkoitus 
osaltaan vähentää rajat ylittäviä alv-
petoksia arviolta 40 miljardilla eurolla 
vuosittain.

__________________ __________________

1 Arvonlisäveroa koskeva 
toimintasuunnitelma – Kohti EU:n 
yhtenäistä arvonlisäveroaluetta – aika 
tehdä päätöksiä (COM(2016) 148 final, 
7.4.2016).

1 Arvonlisäveroa koskeva 
toimintasuunnitelma – Kohti EU:n 
yhtenäistä arvonlisäveroaluetta – aika 
tehdä päätöksiä (COM(2016) 148 final, 
7.4.2016).

2 Katso: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/p
ress-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

2 Katso: 
http://www.consilium.europa.eu/fi/press/pr
ess-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tavaroiden luovutuksia, myös 
tavaroiden unioniluovutuksia, ja palvelujen 
suorituksia koskevana yleissääntönä olisi 
oltava, että tavaroiden luovuttaja tai 
palvelujen suorittaja on velvollinen 
maksamaan arvonlisäveron.

(13) Tavaroiden luovutuksia, myös 
tavaroiden unioniluovutuksia, ja palvelujen 
suorituksia koskevana yleissääntönä olisi 
oltava, että tavaroiden luovuttaja tai 
palvelujen suorittaja on velvollinen 
maksamaan arvonlisäveron. Tämä sääntö 
auttaisi jäsenvaltioita torjumaan 
paremmin alv-petoksia ja erityisesti 
yhteisön sisäisiä missing trader -petoksia, 
joiden arvoksi arvioidaan ainakin 
50 miljardia euroa vuodessa.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Siirrettäviä tavaroita koskevan 
käännetyn verovelvollisuuden järjestelmän 
väliaikaista soveltamista koskevia sääntöjä 
olisi tarkistettava, jotta varmistetaan, että 
ne ovat linjassa sellaisten uusien sääntöjen 
käyttöönoton kanssa, jotka koskevat 
henkilöä, joka on velvollinen maksamaan 
arvonlisäveron tavaroiden 
unioniluovutuksissa.

(15) Siirrettäviä tavaroita koskevan 
käännetyn verovelvollisuuden järjestelmän 
väliaikaista soveltamista koskevia sääntöjä 
olisi tarkistettava, jotta varmistetaan, että 
ne ovat linjassa sellaisten uusien sääntöjen 
käyttöönoton kanssa, jotka koskevat 
henkilöä, joka on velvollinen maksamaan 
arvonlisäveron tavaroiden 
unioniluovutuksissa. Tämän direktiivin 
täytäntöönpanon myötä käännetyn 
verovelvollisuuden järjestelmän 
väliaikainen soveltaminen ei ehkä enää 
ole välttämätöntä. Tämän vuoksi 
komission olisi analysoitava aikanaan 
tarvetta peruuttaa käännetyn 
verovelvollisuuden järjestelmän 
väliaikaista soveltamista koskeva ehdotus.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta voidaan varmistaa suurten 
yritysten arvonlisäveroa koskevien 
raportointivelvoitteiden yhdenmukaisuus, 
tämän erityisjärjestelmän mukaisten 
arvonlisäveroilmoitusten antamisen 
tiheyttä olisi tarkistettava lisäämällä 
säännökseen, että järjestelmää käyttävien 
verovelvollisten on annettava järjestelmän 
mukaiset kuukausittaiset 
arvonlisäveroilmoitukset, jos 
verovelvollisten vuosittainen liikevaihto
unionissa on yli 2 500 000 euroa.

(23) Jotta voidaan varmistaa suurten 
yritysten arvonlisäveroa koskevien 
raportointivelvoitteiden yhdenmukaisuus, 
tämän erityisjärjestelmän mukaisten 
arvonlisäveroilmoitusten antamisen 
tiheyttä olisi tarkistettava lisäämällä 
säännökseen, että järjestelmää käyttävien 
verovelvollisten on annettava järjestelmän 
mukaiset kuukausittaiset
arvonlisäveroilmoitukset, jos 
verovelvollisten vuosittainen alv-
liikevaihto unionissa on yli 2 500 000 
euroa.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Koska tavaroiden unioniluovutus 
otetaan käyttöön uutena käsitteenä, on 
aiheellista korvata ilmaisu ”yhteisö” 
ilmaisulla ”unioni”, jotta voidaan varmistaa 
ilmaisun ajan tasalle saatettu ja 
johdonmukainen käyttö.

(28) Koska tavaroiden unioniluovutus 
otetaan käyttöön uutena käsitteenä, on 
aiheellista korvata ilmaisu ”yhteisö” 
ilmaisulla ”unioni”, jotta voidaan varmistaa 
ilmaisun ajan tasalle saatettu ja 
johdonmukainen käyttö koko direktiivissä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(30 a) Arvonlisäverojärjestelmän 
uudistusta, alv-petosten torjuntaa ja alv-
vajeen vähentämistä koskevien 
lainsäädännöllisten toimenpiteiden 
onnistuminen edellyttää, että 
jäsenvaltioiden veroviranomaiset tekevät 
tiiviimpää yhteistyötä keskinäisen 
luottamuksen hengessä ja vaihtavat asian 
kannalta merkityksellisiä tietoja 
voidakseen hoitaa tehtävänsä.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
8 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

4 a) Korvataan 8 artikla seuraavasti:

8 artikla ”8 artikla

Komissio tekee neuvostolle aiheelliset 
ehdotukset, jos se katsoo, että 6 ja 8 
artiklassa tarkoitetut säännökset eivät enää 
ole perusteltuja erityisesti kilpailun 
tasapuolisuuden tai omien varojen 
kannalta.

Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle aiheelliset ehdotukset, jos se 
katsoo, että 6 ja 8 artiklassa tarkoitetut 
säännökset eivät enää ole perusteltuja 
erityisesti kilpailun tasapuolisuuden tai 
omien varojen kannalta.”

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
13 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos hakija on verovelvollinen, jolle on 
myönnetty tullialalla valtuutetun talouden 
toimijan asema, 2 kohdassa tarkoitettujen 
perusteiden katsotaan täyttyvän.

Jos hakija on verovelvollinen, jolle on 
myönnetty tullialalla valtuutetun talouden 
toimijan asema, 2 kohdassa tarkoitettujen 
perusteiden katsotaan täyttyvän tämän 
direktiivin soveltamiseksi.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 56 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
145 artiklan – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

56 a) Korvataan 145 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Komissio tekee neuvostolle 
tarvittaessa ja viipymättä ehdotukset 143 ja 
144 artiklassa säädettyjen vapautusten 
soveltamisalan täsmentämiseksi ja niiden 
käytännön soveltamista koskevien 
yksityiskohtaisten sääntöjen antamiseksi.

”1. Komissio tekee Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tarvittaessa ja 
viipymättä ehdotukset 143 ja 144 artiklassa 
säädettyjen vapautusten soveltamisalan 
täsmentämiseksi ja niiden käytännön 
soveltamista koskevien yksityiskohtaisten 
sääntöjen antamiseksi.”

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 59 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
150 artiklan – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

59 a) Korvataan 150 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Komissio tekee neuvostolle ”1. Komissio tekee Euroopan 
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tarvittaessa ja viipymättä ehdotukset 148 
artiklassa säädettyjen vapautusten 
soveltamisalan täsmentämiseksi ja niiden 
käytännön soveltamista koskevien 
yksityiskohtaisten sääntöjen antamiseksi.

parlamentille ja neuvostolle tarvittaessa ja 
viipymättä ehdotukset 148 artiklassa 
säädettyjen vapautusten soveltamisalan 
täsmentämiseksi ja niiden käytännön 
soveltamista koskevien yksityiskohtaisten 
sääntöjen antamiseksi.”

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 68 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
166 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

68 a) Korvataan 166 artikla seuraavasti:

166 artikla ”166 artikla

Komissio tekee neuvostolle tarvittaessa ja 
viipymättä ehdotukset yhteisiksi 
yksityiskohtaisiksi säännöiksi, jotka 
koskevat arvonlisäveron soveltamista 1 ja 2 
jaksossa tarkoitettuihin liiketoimiin.

Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tarvittaessa ja viipymättä 
ehdotukset yhteisiksi yksityiskohtaisiksi 
säännöiksi, jotka koskevat arvonlisäveron 
soveltamista 1 ja 2 jaksossa tarkoitettuihin 
liiketoimiin.”

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 123 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
293 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Nykyinen teksti Tarkistus

123 a) Korvataan 293 artiklan 1 kohdan 
johdantokappale seuraavasti:

Tämän direktiivin antamisesta alkaen joka 
neljäs vuosi komissio antaa jäsenvaltioilta 
saamiensa tietojen perusteella kertomuksen 
neuvostolle tämän luvun säännösten 

”Tämän direktiivin antamisesta alkaen joka 
neljäs vuosi komissio antaa jäsenvaltioilta 
saamiensa tietojen perusteella kertomuksen
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
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soveltamisesta, ja ottaen huomioon tarpeen 
lähentää kansallisia säännöksiä, liittää 
tarvittaessa kertomukseensa ehdotuksia 
seuraavilta aloilta:

tämän luvun säännösten soveltamisesta, ja 
ottaen huomioon tarpeen lähentää 
kansallisia säännöksiä, liittää tarvittaessa 
kertomukseensa ehdotuksia seuraavilta 
aloilta:”

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 166 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
395 artiklan – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

166 a) Korvataan 395 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:

3. Kolmen kuukauden kuluessa 2 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamisesta komissio esittää 
neuvostolle asianmukaisen ehdotuksen tai, 
jos komissio haluaa esittää huomautuksia 
pyydettyyn poikkeukseen, kyseiset 
huomautukset sisältävän tiedonannon.

”3. Kolmen kuukauden kuluessa 
2 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettujen tietojen toimittamisesta 
komissio esittää Euroopan parlamentille
ja neuvostolle asianmukaisen ehdotuksen 
tai, jos komissio haluaa esittää 
huomautuksia pyydettyyn poikkeukseen, 
kyseiset huomautukset sisältävän 
tiedonannon.”

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 166 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
396 artiklan – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

166 b) Korvataan 396 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:

3. Kolmen kuukauden kuluessa 2 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen 

”3. Kolmen kuukauden kuluessa 2 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen 
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tietojen toimittamisesta komissio esittää 
neuvostolle asianmukaisen ehdotuksen tai, 
jos komissio haluaa esittää huomautuksia 
pyydettyyn poikkeukseen, kyseiset 
huomautukset sisältävän tiedonannon.

tietojen toimittamisesta komissio esittää
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
asianmukaisen ehdotuksen tai, jos komissio 
haluaa esittää huomautuksia pyydettyyn 
poikkeukseen, kyseiset huomautukset 
sisältävän tiedonannon.”

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 169 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
404 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

169 a) Lisätään 404 artiklan jälkeen uusi 
404 a artikla seuraavasti:

”404 a artikla

Komissio antaa neljän vuoden kuluessa 
neuvoston direktiivin (EU) .../...*+

hyväksymisestä jäsenvaltioilta saamiensa 
tietojen perusteella kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tämän direktiivin uusien säännösten 
täytäntöönpanosta ja soveltamisesta ja 
liittää siihen tarvittaessa [ja ottaen 
huomioon tarpeen lähentää kansallisia 
säännöksiä] ehdotuksia.”

_______________

* Neuvoston direktiivi (EU) .../..., annettu 
... päivänä ...kuuta ..., ... muuttamisesta 
(EUVL ...).

+ EUVL: Lisätään tekstiin asiakirjaan 
PE-CONS N:o/... (2018/0164(CNS)) 
sisältyvän direktiivin numero ja 
alaviitteeseen kyseisen direktiivin numero, 
päivämäärä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 169 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
404 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

169 b) Lisätään 404 a artiklan jälkeen 
uusi 404 b artikla seuraavasti:

”404 b artikla

Komissio antaa kahden vuoden kuluessa 
neuvoston direktiivin (EU) .../...* +

hyväksymisestä kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
jäsenvaltioiden veroviranomaisten välisen 
merkityksellisten tietojen vaihdon 
tehokkuudesta, kun otetaan huomioon, 
että keskinäinen luottamus on tärkeää 
lopullisen alv-järjestelmän onnistumisen 
kannalta.”

________________

* Neuvoston direktiivi (EU) .../..., annettu 
... päivänä ...kuuta ..., ... muuttamisesta 
(EUVL ...).

+ EUVL: Lisätään tekstiin asiakirjaan 
PE-CONS N:o/... (2018/0164(CNS)) 
sisältyvän direktiivin numero ja 
alaviitteeseen kyseisen direktiivin numero, 
päivämäärä, nimi ja EUVL-julkaisuviite.

Or. en
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