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PÕHJENDUS 13

13) Tuleks kaotada liikmesriikide võimalus 
suunistasemed, et kindlaks määrata, kas 
kaup on mõeldud kaubanduslikuks 
otstarbeks või füüsiliste isikute omatarbeks. 
Pädevad asutused ei saa tegelikult kunagi 
kasutada üksnes neid suunistasemeid 
tõestades et aktsiisiga maksustatav kaup on 
mõeldud kaubanduslikuks otstarbeks. 
Seetõttu saab neid suunistasemeid mõista 
üksnes pädeva asutuse poolt oma töötajatele 
antud kontrolli teostamise juhistena. 

13) Tuleks säilitada võimalus kehtestada 
teatavad suunistasemed, et kindlaks määrata, 
kas kaup on mõeldud kaubanduslikuks 
otstarbeks või füüsiliste isikute omatarbeks. 
Siiski tuleks liikmesriikidele selgeks teha, et 
pädevad asutused ei saa kunagi kasutada 
üksnes neid suunistasemeid, tõestades, et 
aktsiisiga maksustatav kaup on mõeldud 
kaubanduslikuks otstarbeks. Seetõttu saab 
neid suunistasemeid mõista üksnes pädeva 
asutuse poolt oma töötajatele antud kontrolli 
teostamise juhistena.

Or. en

Justification

Guide levels have indeed led to the incorrect implementation of Directive 92/12/EC. 
However, this has occurred not because of the existence of guide levels, but because of the 
isolated use of guide levels by the competent national authorities in establishing whether or 
not products subject to special consumer taxes are held for commercial purposes. Guide 
levels are a useful tool not only for the administration of each country, but also for the 
harmonisation of practice of national authorities. The absence thereof, in conjunction with 
the use of the quantitative criterion as one of the criteria by which the commercial nature of 
the products is evaluated, will lead to completely subjective and inconsistent evaluations by 
the national authorities concerning the commercial nature or otherwise of the products.
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ARTIKLI 1 PUNKTI 3 ALAPUNKT B

Artikli 9 lõike 2 esimene lõik a (uus) (direktiiv 92/12/EMÜ)

Selleks et määrata kindlaks, kas järgmised 
kaubad on mõeldud füüsilise isiku 
isiklikeks vajadusteks, kohaldavad 
liikmesriigid järgmisi suunistasemeid:
a) alkohoolsete jookide puhul 120 päeva 
jooksul keskmiselt tarbitud kogus,
b) tubaka puhul 60 päeva jooksul 
keskmiselt tarbitud kogus.

Or. en

Justification

Since many alcoholic beverages can be stored for a lifetime, some definition of the time-scale 
foreseen in using the term "private consumption" is necessary. This method proposed here is 
flexible enough not to be discriminatory.


