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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 yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun 
direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän osalta ja 
asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän 
asianmukaisen soveltamisen valvomiseksi tehtävän hallinnollisen yhteistyön ja 
tietojenvaihdon osalta
(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – uudelleen kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston esityksen (13952/2019),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0021),

– ottaa huomioon kantansa 11. syyskuuta 20181,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut Euroopan parlamenttia uudelleen (C9-0166/2019),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 82 ja 84 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

1. hyväksyy neuvoston esityksen;

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

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
parlamentin hyväksymään tekstiin;

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

1 EUVL C..., ..., s. ...
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PERUSTELUT

Neuvosto muodosti yleisnäkemyksen pienyrityksiin sovellettavien alv-sääntöjen 
yksinkertaistamisesta Ecofin-neuvoston istunnossa 8. marraskuuta 2019. 

Lisäksi neuvosto päätti kuulla uudelleen Euroopan parlamenttia yleisnäkemyksestään, koska 
teksti eroaa huomattavasti komission alkuperäisestä 18. tammikuuta 2018 annetusta 
ehdotuksesta.

Sekä komission alkuperäisen ehdotuksen että neuvoston yleisnäkemyksen tarkoituksena on 
ottaa käyttöön uusia sääntöjä, joilla vähennetään pienyritysten hallinnollista rasitusta ja 
säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia sekä edistetään sellaisen 
verotusympäristön muotoutumista, joka auttaa pienyrityksiä kasvamaan ja käymään kauppaa 
yli rajojen nykyistä tehokkaammin. 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi komissio ehdotti useita toimenpiteitä, jotka on pitkälti 
säilytetty neuvoston yleisnäkemyksessä:

Ensinnäkin neuvoston yleisnäkemyksessä säilytetään komission ehdotus laajentaa 
pienyritysten alv-vapautus koskemaan myös sijoittautumattomia pienyrityksiä 
sisämarkkinoiden vaatimusten ja periaatteiden mukaisesti.

Toiseksi neuvoston yleisnäkemyksessä pidennetään komission ehdotuksen mukaisesti 
verovapautuksesta tavanomaiseen alv-järjestelmään siirtyviin pienyrityksiin sovellettavaa 
siirtymäaikaa.

Neuvoston yleisnäkemyksessä esitetty keskitetyn asiointipisteen tarjoaminen pienyrityksille 
sekä jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoon liittyvää hallinnollista yhteistyötä koskevat 
yksityiskohtaiset täydentävät säännökset ovat linjassa Euroopan parlamentin aiemmassa 
ehdotusta koskeneessa mietinnössä esitettyjen pyyntöjen kanssa.

Näin ollen neuvostoa kehotetaan hyväksymään virallisesti nämä säännöt ripeästi, jotta ne 
tulevat voimaan ja pannaan täytäntöön mahdollisimman pian, mikä hyödyttää EU:n 
pienyrityksiä.


