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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Eelnevalt kindlaks määratud loetelu, 
mille hulgast liikmesriigid võivad valida, 
peaks piirduma nende kaupade ja teenuste 
tarnetega, mis võivad hiljutiste kogemuste 
põhjal eriti kergesti pettuste ohvriks 
langeda. Tagamaks, et sellise mehhanismi 
kehtestamist oleks võimalik tõhusalt 
hinnata ning selle mõju hoolikalt jälgida, 
peaks liikmesriikide valik olema piiratud. 

(4) Eelnevalt kindlaks määratud loetelu, 
mille hulgast liikmesriigid võivad valida, 
peaks piirduma nende kaupade ja teenuste 
tarnetega, mis on viimastele kogemustele 
tuginedes eriti sageli seotud pettustega. 
Tagamaks, et sellise mehhanismi 
kehtestamist oleks võimalik tõhusalt 
hinnata ning selle mõju hoolikalt jälgida, 
peaks liikmesriikide valik olema piiratud 
kõnealuses eelnevalt kindlaks määratud 

loetelus sisalduvate kaupade ja 

teenustega. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 

Põhjendus 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (4 a) Kui liikmesriigid valivad, milliste 
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kaupade ja teenuste suhtes mehhanismi 

kohaldada, peaksid nad valikusse lisama 

kasvuhoonegaaside kaubeldavad 

saastekvoodid ja kuni kaks VI A lisa A 

osas loetletud kategooriat. 

Selgitus 

Kui liikmesriigid otsustavad kohaldada pöördmaksustamise süsteemi, peavad nad sellesse 

kaasama kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise, kuna 2013. aastast alates pannakse 

suurem osa saastekvoote enampakkumisele. Kaubeldavate saastekvootide suuremast hulgast 

tulenevalt on pettuse korral tekkida võiv kahju palju suurem. Maksimaalselt kaks kategooriat 

on põhjendatud ülemmäär, kuna ei ole kindel, mil määral pöördmaksustamise süsteem mõjutab 

muid kaubanduse valdkondi või põhjustab pettuste ülekandumist teistesse liikmesriikidesse. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Et mehhanismi kohaldamise mõju 
pettustele läbipaistvalt hinnata, peaksid 
liikmesriikide hindamisaruanded põhinema 
liikmesriikide koostatud eelnevalt kindlaks 
määratud kriteeriumidel. Igas sellises 
hinnangus tuleks selgelt hinnata pettuste 
taset enne ja pärast mehhanismi 
kohaldamist ning kõiki muudatusi pettuste 
suundumustes, sh nende ülekandumist 
teiste kaupade ja teenuste tarnetele, 
jaetasandi tarnetele ja teistesse 
liikmesriikidesse tehtud tarnetele. 

(7) Et mehhanismi kohaldamise mõju 
pettustele läbipaistvalt hinnata, peaksid 
liikmesriikide hindamisaruanded põhinema 
eelnevalt kindlaks määratud kriteeriumidel. 
Selleks et tagada õiguse  ühetaoline 

kohaldamine, tuleks  komisjonile anda 

õigus  võtta liikmesriikide ettepanekute 

alusel ja käibemaksukomitee nõuandeid 

arvestades vastu meetmeid niisuguste 

hindamiskriteeriumide määratlemiseks, 

mida liikmesriigid kasutavad selleks, et 

hinnata pöördmaksustamise mehhanismi 

kohaldamise mõju pettustele. Komisjon 

peaks need kriteeriumid kehtestama 30. 

juuniks 2010. Igas sellises hinnangus 
tuleks selgelt hinnata pettuste taset enne ja 
pärast mehhanismi kohaldamist ning kõiki 
muudatusi pettuste suundumustes, sh nende 
ülekandumist teiste kaupade ja teenuste 
tarnetele, jaetasandi tarnetele ja teistesse 
liikmesriikidesse tehtud tarnetele.  

 



 

 
 PE432.918/ 3 

 ET 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Aruandes tuleks hinnata ka nõuete 
täitmiseks vajalikke maksukohustuslaste 
kulutusi ja liikmesriikide rakenduskulusid, 
sh kontrolli- ja auditimeetmetest tulenevad 
kulud. 

(8) Aruandes tuleks hinnata ka nõuete 
täitmiseks vajalikke maksukohustuslaste 
kulutusi ja liikmesriikide rakenduskulusid, 
sh kontrolli- ja auditimeetmetest tulenevad 
kulud ning võimalikud muutused 
käibemaksutuludes tulenevalt 

mehhanismi rakendamisest VI A lisas 

loetletud kaupade ja teenuste suhtes, mille 

vastav liikmesriik on välja valinud ja mille 

suhtes mehhanismi rakendab. 

Selgitus 

Proportsionaalsuse huvides ei peaks aruanne hindama mitte ainult lisakulude ulatust, vaid ka 

seda, kas rakendamisest tulenevad oodatavad käibemaksutulud on piisavad võrreldes 

asjassepuutuvate kuludega. 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 

Põhjendus 8 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (8 a) Komisjon esitab 1. juuliks 2014 

liikmesriikide hindamisaruannete alusel 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande koos asjakohaste ettepanekutega, 

milles antakse hinnang mehhanismi 

kohaldamiseks võetava meetme üldise 

mõjususe ja tõhususe ning meetme 

kulude-tulude suhte kohta, et uuesti 

hinnata, kas meetme rakendusala 

laiendamine või suurendamine on 

asjakohane. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 1 

Direktiiv 2006/112/EÜ 
Artikkel 199a – lõige 1 – esimene lõik 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid võivad kuni 31. 
detsembrini 2014, ja vähemalt 
kaheaastaseks ajavahemikuks kehtestada ja 
kohaldada mehhanismi, mille puhul VI A 
lisas loetletud kaupade ja teenuste pealt 
tasuda tuleva käibemaksu maksab isik, 
kellele need kaubad ja teenused tarnitakse. 

1. Liikmesriigid võivad kuni 31. 
detsembrini 2014, ja vähemalt 
kaheaastaseks ajavahemikuks kehtestada ja 
kohaldada mehhanismi, mille puhul VI A 
lisas loetletud kaupade ja teenuste pealt 
tasuda tuleva käibemaksu maksab 
maksukohustuslane, kellele need kaubad 
ja teenused tarnitakse. 

Selgitus 

Maksu maksev isik ei ole kunagi lõpptarbija, vaid pigem kaubandusahela viimane 

äritegevusega tegelev ettevõtja.  

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 1 

Direktiiv 2006/112/EÜ 
Artikkel 199a – lõige 1 – teine lõik 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui liikmesriigid valivad, milliste kaupade 
ja teenuste suhtes mehhanismi kohaldada, 
peavad nad piirduma kolme VI A lisas 
loetletud kategooriaga, millest 
maksimaalselt kaks võivad olla kaubad. 

Kui liikmesriigid valivad, milliste kaupade 
ja teenuste suhtes mehhanismi kohaldada, 
valivad nad kasvuhoonegaaside 
kaubeldavate saastekvootidega 

kauplemise ja kuni kaks VI A lisa A osas 
loetletud kaubakategooriat. 

Selgitus 

Kui liikmesriigid otsustavad kohaldada pöördmaksustamise süsteemi, peavad nad sellesse 

kaasama kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise, kuna 2013. aastast alates pannakse 

suurem osa saastekvoote enampakkumisele. Kaubeldavate saastekvootide suuremast hulgast 

tulenevalt on pettuse korral tekkida võiv kahju palju suurem. Maksimaalselt kaks kategooriat 

on põhjendatud ülemmäär, kuna ei ole kindel, mil määral pöördmaksustamise süsteem mõjutab 

muid kaubanduse valdkondi või põhjustab pettuste ülekandumist teistesse liikmesriikidesse. 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 1 

Direktiiv 2006/112/EÜ 
Artikkel 199a – lõige 2 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kehtestama asjakohase ja tõhusa 
aruandekohustuse kõigi 
maksukohustuslaste jaoks, kes tarnivad 
kaupu või teenuseid, mille suhtes 
mehhanismi kohaldatakse, et tagada iga 
tehingu korral kõnealuse 
maksukohustuslase ja selle 
maksukohustuslase tuvastamine, kellele 
tarneid tehakse, ning tarnitud kaupade ja 
teenuste liigi, maksustamisperioodi ja 
väärtuse tuvastamine; 

b) kehtestama asjakohase ja tõhusa 
aruandekohustuse kõigi 
maksukohustuslaste jaoks, kes tarnivad 
kaupu või teenuseid, mille suhtes 
mehhanismi kohaldatakse, et tagada 
korrapäraselt iga tehingu korral või 
kõikide tehingute osas ühiselt kõnealuse 
maksukohustuslase ja selle 
maksukohustuslase tuvastamine, kellele 
tarneid tehakse, ning tarnitud kaupade ja 
teenuste liigi, maksustamisperioodi ja 
väärtuse tuvastamine; 

Selgitus 

Pettuse toimepaneku võimalikkuse vähendamiseks peab aruandmine toimuma mõistlike 

ajavahemike jooksul, et võimaldada ametivõimudel jälgida kaupade ja teenuste liikumist. 

Tarnijatel peaks olema lubatud anda aru kõikidest tehingutest ühiselt, et muuta ettevõtja 

koormus võimalikult väikseks. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 1 

Direktiiv 2006/112/EÜ 
Artikkel 199a – lõige 2 – punkt c 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) panema igale maksukohustuslasele, kes 
saab kaupu või teenuseid, mille suhtes 
mehhanismi kohaldatakse, tehingupõhise 
või üleüldise aruandekohustuse, et teha 
ristkontrolli, võrreldes neid andmeid tarnija 
esitatud teabega; 

c) panema igale maksukohustuslasele, kes 
saab kaupu või teenuseid, mille suhtes 
mehhanismi kohaldatakse, korrapärase 
tehingupõhise või üleüldise 
aruandekohustuse, et teha ristkontrolli, 
võrreldes neid andmeid tarnija esitatud 
teabega; 

Selgitus 

Pettuse toimepaneku võimalikkuse vähendamiseks peab aruandmine toimuma mõistlike 

ajavahemike jooksul, et võimaldada ametivõimudel jälgida kaupade ja teenuste liikumist. 
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Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 1 

Direktiiv 2006/112/EÜ 
Artikkel 199a – lõige 2 – punkt d 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) kehtestama asjakohased ja tõhusad 
kontrollimeetmed, et jälgida ja vähendada 
olemasolevaid pettusevorme ning ennetada 
pettuste ohtu teiste kaupade ja teenuste 
puhul, jaemüügi tasandil või teistes 
liikmesriikides. 

d) kehtestama asjakohased ja tõhusad 
kontrollimeetmed, mida täiendaksid juba 
olemasolevad etteteatamata 

inspekteerimised, et jälgida ja vähendada 
olemasolevaid pettusevorme ning ennetada 
pettuste ohtu teiste kaupade ja teenuste 
puhul, jaemüügi tasandil või teistes 
liikmesriikides. 

Selgitus 

Etteteatamata inspekteerimisi tuleb käsitleda kui üllatusmomenti lisapettuste paljastamisel. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 1 

Direktiiv 2006/112/EÜ 
Artikkel 199a – lõige 2 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriik, kes otsustab võtta 

kasutusele lõikes 1 sätestatud 

mehhanismi, võib panna igale 

maksukohustuslasele, kes saab kaupu või 

teenuseid, mille suhtes mehhanismi 

kohaldatakse, konkreetse andmepõhise 

aruandekohustuse, et selgitada välja, kas 

neid kaupu ja teenuseid kasutatakse 

tavalistel ärieesmärkidel või muudel 

eesmärkidel. 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 1 

Direktiiv 2006/112/EÜ 
Artikkel 199a – lõige 3 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Komisjon määratleb lõike 3 punktis b 

osutatud hindamiskriteeriumid 

liikmesriikide ettepanekute alusel pärast 

käibemaksukomiteega konsulteerimist. 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 1 

Direktiiv 2006/112/EÜ 
Artikkel 199a – lõige 4 – punkt f a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 f a) võimalikud muutused 

käibemaksutuludes tulenevalt 

mehhanismi rakendamisest VI A lisas 

loetletud kaupade ja teenuste suhtes, mille 

vastav liikmesriik on välja valinud ja mille 

suhtes mehhanismi rakendab. 

Selgitus 

Proportsionaalsuse huvides ei peaks aruanne hindama mitte ainult lisakulude ulatust, vaid ka 

seda, kas rakendamisest tulenevad oodatavad käibemaksutulud on piisavad võrreldes 

asjassepuutuvate kuludega. Seetõttu peavad liikmesriigid esitama vastavad andmed võimalike 

muutuste kohta käibemaksutuludes mehhanismi rakendamise ajal. 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt 1 

Direktiiv 2006/112/EÜ 
Artikkel 199a – lõige 4 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Komisjon esitab 1. juuliks 2014 lõikes 

4 osutatud liikmesriikide aruannete alusel 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande koos asjakohaste ettepanekutega, 

milles antakse hinnang mehhanismi 

kohaldamiseks võetava meetme üldise 

mõjususe ja tõhususe ning meetme 

kulude-tulude suhte kohta, et uuesti 

hinnata, kas meetme rakendusala 

laiendamine või suurendamine on 
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asjakohane. 

 
 
 
 


