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Muudatusettepanek 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Otsuse konkurentsi moonutamise ohu 
olemasolu kohta vähendatud maksumäära 
kohaldamisel elektrienergia, maagaasi ja 
kaugkütte suhtes teeb hiljuti kohaldama 
hakatud menetluse kohaselt komisjon, kuid 
kõnealuse menetluse rakendamise käigus 
omandatud kogemused näitavad, et 
menetlus on iganenud ja liigne. 
Käibemaksuga maksustamise koha 
kindlaksmääramise kord tagab, et 
käibemaks nõutakse sisse kohas, kus 
soetaja maagaasi, elektri-, soojus- ja 
jahutusenergiat tegelikult tarbib. Seega on 
välistatud igasugune liikmesriikidevahelise 
konkurentsi moonutamine. Samal ajal on 
oluline tagada, et liikmesriik edastaks 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
piisavalt teavet vähendatud 
maksumääradest selles väga tundlikus 
sektoris. Seepärast on vaja eelnevalt 
konsulteerida käibemaksukomiteega.

(6) Otsuse konkurentsi moonutamise ohu 
olemasolu kohta vähendatud maksumäära 
kohaldamisel elektrienergia, maagaasi ja 
kaugkütte suhtes teeb hiljuti kohaldama 
hakatud menetluse kohaselt komisjon, kuid 
kõnealuse menetluse rakendamise käigus 
omandatud kogemused näitavad, et 
menetlus on iganenud ja liigne. 
Käibemaksuga maksustamise koha 
kindlaksmääramise kord tagab, et 
käibemaks nõutakse sisse kohas, kus 
soetaja maagaasi, elektri-, soojus- ja 
jahutusenergiat tegelikult tarbib. Seega on 
välistatud igasugune liikmesriikidevahelise 
konkurentsi moonutamine. Samal ajal on 
oluline tagada, et liikmesriik edastaks 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
piisavalt teavet vähendatud 
maksumääradest selles väga tundlikus 
sektoris. Need vähendatud 
käibemaksumäärad tuleb ette näha 
selleks, et saavutada ühenduse teised 
eesmärgid, näiteks energia- või 
keskkonnaeesmärgid, mis on seotud 
Euroopa Liidu Kyoto protokollist 
tulenevate kohustustega. Seepärast on vaja 
eelnevalt konsulteerida 
käibemaksukomiteega.

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Zsolt László Becsey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Seoses sellega tuleks kohaldada 
kõnealust korda käibemaksukohustuslase 
kasutuses olevate kinnisasjade suhtes ning 
seoses kõnealuste kinnisasjadega talle 
osutatavate oluliste teenuste suhtes. 
Nimetatud juhtumid on kõige olulisemad, 
sest nende varade väärtus ja kasutusiga on 
ühelt poolt märkimisväärne ning teiselt 
poolt on nende varade segakasutamine 
praktikas väga levinud.

(10) Seoses sellega tuleks kohaldada 
kõnealust korda käibemaksukohustuslase 
kasutuses olevate kinnisasjade suhtes ning 
seoses kõnealuste kinnisasjadega talle 
osutatavate oluliste teenuste suhtes. 
Nimetatud juhtumid on kõige olulisemad, 
sest nende varade väärtus ja kasutusiga on 
ühelt poolt märkimisväärne ning teiselt 
poolt on nende varade segakasutamine 
praktikas väga levinud. Lisaks sellele 
peaks komisjon analüüsima 
reguleerimissüsteemi laiendamist 
väärtusliku materiaalse vara kõikidele 
liikidele, määratledes materiaalse vara 
võimaliku lisamise väärtuskünnise ja 
esitades üksikasjalikult 
reguleerimisskeemi laiendamisest 
tulenevad suurenenud haldus- ja 
kontrollikulud.

Or. en

Selgitus

Kinnisasja suhtes kohaldatavat reguleerimissüsteemi laiendatakse kogu materiaalsele varale 
ja kõikidele kaupadele, et kehtestada õiglane käibemaksu vähendamise süsteem tehingute 
osas, mis annavad õiguse sellise vara segakasutamiseks. Vajalikud kulud tuleb hoolikalt 
arvesse võtta.

Muudatusettepanek 13
Zsolt László Becsey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11
28. novembri direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 168 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kinnisasja soetamisel, ehitamisel, 
renoveerimisel või olulisel 
ümberehitamisel kehtib kohene 
mahaarvamisõigus, mis tekib maksu 
sissenõutavaks muutumise ajal, mil 
kinnisasja tegelikult kasutatakse 
mahaarvamisõigust andvate tehingute 
tarbeks.

Kinnisasja või muu väärtusliku 
materiaalse vara soetamisel, ehitamisel, 
renoveerimisel või olulisel 
ümberehitamisel kehtib kohene 
mahaarvamisõigus, mis tekib maksu 
sissenõutavaks muutumise ajal, mil 
kinnisasja tegelikult kasutatakse 
mahaarvamisõigust andvate tehingute 
tarbeks.

Erandina artiklist 26 võetakse esimeses 
lõigus osutatud kinnisasja 
kasutamiseesmärgi protsentuaalset 
muutumist arvesse artiklitega 187, 188, 
190 ja 192 ette nähtud tingimustel, et 
korrigeerida kohese mahaarvamisõiguse 
ulatust.

Erandina artiklist 26 võetakse esimeses 
lõigus osutatud kinnisasja või muu 
väärtusliku materiaalse vara
kasutamiseesmärgi protsentuaalset 
muutumist arvesse artiklitega 187, 188, 
190 ja 192 ette nähtud tingimustel, et 
korrigeerida kohese mahaarvamisõiguse 
ulatust.

Kapitalikaubana soetatud kinnisasja puhul 
võetakse teises lõigus osutatud muutusi 
arvesse perioodi jooksul, mille liikmesriik 
on määratlenud vastavalt artikli 187 
lõikele1.

Kapitalikaubana soetatud kinnisasja või 
muu väärtusliku materiaalse vara puhul 
võetakse teises lõigus osutatud muutusi 
arvesse perioodi jooksul, mille liikmesriik 
on määratlenud vastavalt artikli 187 
lõikele1.”

Or. en

Selgitus

Kinnisasja suhtes kohaldatavat reguleerimissüsteemi laiendatakse kogu materiaalsele varale 
ja kõikidele kaupadele, et kehtestada õiglane käibemaksu vähendamise süsteem tehingute 
osas, mis annavad õiguse sellise vara segakasutamiseks. Vajalikud kulud tuleb hoolikalt 
arvesse võtta.
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