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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Lõikes 1 osutatud taotlus võib 

sisaldada põhjendatud taotlust korraldada 

teatav haldusuurimine. Taotluse saanud 

asutus viib läbi haldusuurimise koostöös 

taotluse esitanud asutusega. Kasutada 

võib käesoleva määruse artiklitega 28–30 

ette nähtud meetmeid ja menetlusi. Kui 

taotluse saanud asutuse arvates ei ole 

haldusuurimist vaja, teatab ta taotluse 

esitanud asutusele viivitamata selle 

põhjused. 

4. Kui liikmesriigi pädev asutus leiab, 

et haldusuurimine on vaja läbi viia, esitab 

ta nõuetekohaselt põhjendatud taotluse. 

Taotluse saanud asutus ei või keelduda 

seda uurimist läbi viimast ja kui teave on 

juba olemas, esitab ta selle taotluse 

esitanud asutusele viivitamata ilma 

vastavat taotlust ära ootamata. 

Liikmesriigid tagavad, et taotluse esitanud 

asutuse ja taotluse saanud asutuse vahel 

luuakse koostöökord, mille kohaselt 

võtavad taotluse saanud asutuse 

territooriumil toimuvast haldusuurimisest 

osa taotluse esitanud asutuse volitatud 

ametnikud, et koguda teises lõigus 

osutatud teavet. Sellise haldusuurimise 

viivad läbi taotluse esitanud asutuse ja 

taotluse saanud asutuse ametnikud 

ühiselt, tehes seda koostöövaimus ja 

eesmärgikindlalt. Taotluse esitanud 

asutuse ametnikel on juurdepääs samale 

teabele, samadele dokumentidele ja 

ruumidele ning kui see on taotluse 

saanud liikmesriigi õigusaktidega 

lubatud, on nimetatud ametnikel õigus 

isikuid otse küsitleda, et tuvastada 

liikmesriikide maksubaasi nõrgendavaid 

piiriüleseid käibemaksupettusi ja nende 

vastu võidelda. 
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Piiramata esimese lõigu kohaldamist, võib 

uurimisest, mis käsitleb summasid, mida 

on deklareerinud taotluse saanud asutuse 

liikmesriigis asuv maksukohustuslane ja 

mis on maksustatavad taotluse esitanud 

liikmesriigis, keelduda ainult: 

 

a) artikli 54 lõikes 1 sätestatud 

põhjustel, mida taotluse saanud asutus on 

hinnanud kooskõlas käesoleva lõike ja 

artikli 54 lõike 1 vahelist koosmõju 

käsitleva parimate tavade avaldusega, mis 

võetakse vastu artikli 58 lõikega 2 

ettenähtud korras;  

 

b) artikli 54 lõigetes 2, 3 ja 4 

sätestatud põhjustel või 

 

c) põhjusel, et taotluse saanud asutus 

on juba taotluse esitanud asutusele 

esitanud vähem kui kaks aastat varem 

korraldatud haldusuurimise käigus 

saadud teabe sama maksukohustuslase 

kohta. 

 

Kui taotluse saanud asutus keeldub teises 

lõigus osutatud haldusuurimisest punktis 

a või b sätestatud põhjustel, peab ta siiski 

taotluse esitanud asutusele teada andma, 

mis kuupäevadel ja mis väärtuses on 

maksukohustuslane taotluse esitanud 

asutuse liikmesriigis viimase kahe aasta 

jooksul mis tahes asjaomaseid kaupu 

tarninud või teenuseid osutanud. 

 

Kui vähemalt kahe liikmesriigi pädevad 

asutused leiavad, et haldusuurimine on 

vaja läbi viia, ei või taotluse saanud 

asutus keelduda seda uurimist läbi 

viimast. Liikmesriigid tagavad, et taotluse 

esitanud asutuste ja taotluse saanud 

asutuse vahel luuakse koostöökord, mille 

kohaselt võtavad taotluse saanud asutuse 

territooriumil toimuvast haldusuurimisest 

osa taotluse esitanud asutuse volitatud 

ametnikud, et koguda teises lõigus 

osutatud teavet. Selliseid haldusuurimisi 

viivad läbi taotluse esitanud asutuse ja 

taotluse saanud asutuse ametnikud 

ühiselt. Taotluse esitanud asutuse 

ametnikel on samad 
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inspekteerimisvolitused nagu taotluse 

saanud asutuse ametnikel. Taotluse 

esitanud asutuse ametnikel on 

haldusuurimise läbiviimiseks juurdepääs 

samadele ruumidele ja dokumentidele 

nagu taotluse saanud asutuse ametnikel 

üksnes haldusuurimise läbiviimiseks. 

Or. en 

 

 


