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1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Asetus (EU) N:o 904/2010 

7 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 

pyyntö voi sisältää tiettyä hallinnollista 

tutkimusta koskevan perustellun pyynnön. 

Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on 

suoritettava hallinnollinen tutkimus 

pyynnön esittäneen viranomaisen kanssa 

koordinoiden. Tämän asetuksen 28–30 

artiklassa tarkoitettuja välineitä ja 

menettelyjä voidaan käyttää. Jos pyynnön 

vastaanottava viranomainen katsoo, että 

hallinnollista tutkimusta ei tarvita, sen on 

viipymättä ilmoitettava pyynnön 

esittävälle viranomaiselle syyt tähän. 

4. Jos jäsenvaltion toimivaltainen 

viranomainen katsoo, että hallinnollinen 

tutkimus on suoritettava, sen on esitettävä 

asianmukaisesti perusteltu pyyntö. 
Pyynnön vastaanottava viranomainen ei 

saa kieltäytyä suorittamasta kyseistä 

tutkimusta, ja jos tiedot ovat jo saatavilla, 

sen on toimitettava ne pyynnön esittäville 

viranomaisille ennen kuin ne pyytävät 

niitä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

pyynnön esittävän viranomaisen ja 

pyynnön vastaanottavan viranomaisen 

välillä on käytössä järjestelyt, joissa 

pyynnön esittävän viranomaisen 

valtuuttamat virkamiehet voivat osallistua 

pyynnön vastaanottavan viranomaisen 

alueella suoritettavaan hallinnolliseen 

tutkimukseen kerätäkseen toisessa 

alakohdassa tarkoitetut tiedot. Pyynnön 

esittävien ja pyynnön vastaanottavien 

viranomaisten virkamiehet suorittavat 

nämä hallinnolliset tutkimukset yhdessä 

yhteistyön hengessä ja rakentavasti. 

Pyynnön esittävän viranomaisen 

virkamiehillä on oikeus saada käyttöönsä 

samat tiedot ja asiakirjat ja päästä 

samoihin toimitiloihin sekä siltä osin kuin 

se on sallittua pyynnön vastaanottavan 

jäsenvaltion lainsäädännön nojalla kuulla 

henkilöitä suoraan jäsenvaltioiden 
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veropohjaa tällä hetkellä rapauttavien, 

rajat ylittävien alv-petosten 

havaitsemiseksi ja niihin puuttumiseksi. 

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä 

alakohdassa säädetään, jäsenvaltio voi 

kieltäytyä suorittamasta tutkimusta 

määristä, jotka pyynnön vastaanottavan 

viranomaisen jäsenvaltioon sijoittautunut 

verovelvollinen on ilmoittanut ja jotka 

verotetaan pyynnön esittävän 

viranomaisen jäsenvaltiossa, jollakin 

seuraavista perusteista: 

 

a) 54 artiklan 1 kohdassa säädetyillä 

perusteilla, jotka pyynnön vastaanottava 

viranomainen on arvioinut 58 artiklan 2 

kohdassa säädettyä menettelyä 

noudattaen hyväksyttävän, tämän kohdan 

ja 54 artiklan 1 kohdan 

yhteisvaikutuksista annettavan hyviä 

toimintatapoja koskevan ilmoituksen 

mukaisesti;  

 

b) 54 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa 

säädetyillä perusteilla; 

 

c) sillä perusteella, että pyynnön 

vastaanottava viranomainen on jo 

toimittanut pyynnön esittävälle 

viranomaiselle asianomaista 

verovelvollista koskevia tietoja, jotka on 

saatu alle kaksi vuotta aiemmin 

suoritetussa hallinnollisessa 

tutkimuksessa. 

 

Jos pyynnön vastaanottava viranomainen 

kieltäytyy suorittamasta toisessa 

alakohdassa tarkoitettua hallinnollista 

tutkimusta a ja b alakohdassa mainituilla 

perusteilla, sen on kuitenkin ilmoitettava 

pyynnön esittävälle viranomaiselle niiden 

asianomaisten luovutusten ja suoritusten 

päivämäärät ja arvot, jotka 

verovelvollinen on toteuttanut kahden 

edeltävän vuoden aikana pyynnön 

esittävän viranomaisen jäsenvaltiossa. 

 

Jos vähintään kahden jäsenvaltion 

toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että 

hallinnollinen tutkimus on suoritettava, 
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pyynnön vastaanottava viranomainen ei saa 

kieltäytyä suorittamasta kyseistä 

tutkimusta. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kyseisten pyynnön 

esittävien viranomaisten ja pyynnön 

vastaanottavan viranomaisen välillä on 

käytössä järjestelyt, joissa pyynnön 

esittävien viranomaisten valtuuttamat 

virkamiehet voivat osallistua pyynnön 

vastaanottavan viranomaisen alueella 

suoritettavaan hallinnolliseen tutkimukseen 

kerätäkseen toisessa alakohdassa 

tarkoitetut tiedot. Pyynnön esittävien ja 

pyynnön vastaanottavien viranomaisten 

virkamiehet suorittavat nämä 

hallinnolliset tutkimukset yhdessä. 

Pyynnön esittävien viranomaisten 

virkamiesten on voitava käytttää pyynnön 

vastaanottavan viranomaisen 

virkamiehille annettuja 

tarkastusvaltuuksia. Pyynnön esittävien 

viranomaisten virkamiehillä on oikeus 

päästä samoihin toimitiloihin ja saada 

käyttöönsä samat asiakirjat kuin pyynnön 

vastaanottavan viranomaisen virkamiehet, 

mutta vain kyseisen hallinnollisen 

tutkimuksen suorittamista varten. 

Or. en 

 

 


