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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Vaikka covid-19:n leviäminen 
aiheuttaa todellisia vaikeuksia 
kansallisille viranomaisille, sitä ei pitäisi 
käyttää tekosyynä yhteisesti sovittujen 
sääntöjen täytäntöönpanon viivyttämiselle 
edelleen. Ennen kyseistä leviämistä jotkin 
jäsenvaltiot olivat ilmoittaneet, että uuden 
järjestelmän täytäntöönpanossa ilmenisi 
viivytyksiä. Covid-19:n leviämiseen 
liittyvien välittömien vaikeuksien 
voittamisen lisäksi hallitusten olisi tehtävä 
kaikkensa uuden järjestelmän 
panemiseksi täytäntöön. Niiden 
jäsenvaltioiden, joiden hankaluudet 
saattavat viivyttää sääntöjen 
täysimääräistä täytäntöönpanoa, olisi 
käytettävä komission tarjoamaa teknistä 
apua, jotta voidaan varmistaa sähköistä 
kaupankäyntiä koskevan paketin 
asianmukainen ja täysimääräinen 
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täytäntöönpano. Sähköistä kaupankäyntiä 
koskevan paketin tavoitteet, jotka koskevat 
eurooppalaisten pk-yritysten yleisen 
kilpailukyvyn helpottamista, unionin 
myyjiin kohdistuvan hallinnollisen 
paineen keventämistä ja sen 
varmistamista, että verkkoalustat edistävät 
oikeudenmukaisempaa arvonlisäveron 
kantojärjestelmää samalla kun torjutaan 
veropetoksia, ovat keskeisiä tekijöitä 
kaikille yrityksille tasapuolisten 
toimintaedellytysten kannalta, mikä on 
erityisen tärkeää covid-19:n jälkeisen 
elpymisen yhteydessä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioille 
covid-19-kriisin ratkaisemisesta syntyvät 
haasteet ja se, että uudet säännökset 
perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan 
kaikkien jäsenvaltioiden on päivitettävä 
tietotekniset järjestelmänsä voidakseen 
soveltaa asetuksen (EU) 2017/2454 
säännöksiä ja siten varmistaa muutetuissa 
järjestelmissä tapahtuva tietojen ja 
maksujen kerääminen ja toimittaminen, 
mainitun asetuksen soveltamispäiviä on 
tarpeen lykätä kuudella kuukaudella. 
Kuuden kuukauden lykkäys on 
asianmukaista, koska viivytys olisi 
pidettävä mahdollisimman lyhyenä, jotta 
jäsenvaltioille aiheutuvien 
budjettitappioiden lisääntyminen 
voitaisiin minimoida.

(5) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioille 
covid-19:n leviämisen seurauksena 
syntyvät uudet haasteet ja se, että uudet 
säännökset perustuvat periaatteeseen, jonka 
mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on 
päivitettävä tietotekniset järjestelmänsä 
voidakseen soveltaa asetuksen (EU) 
2017/2454 säännöksiä ja siten varmistaa 
muutetuissa järjestelmissä tapahtuva 
tietojen ja maksujen kerääminen ja 
toimittaminen, mainitun asetuksen 
soveltamispäiviä saattaa olla tarpeen 
lykätä kolmella kuukaudella. 
Lykkääminen ei ole toivottavaa, koska se 
johtaa tulojen menetykseen ja kasvattaa 
alv-vajetta samalla kun se pitkittää 
epäreilua kilpailua unionin ulkopuolisten 
ja unionin myyjien välillä. Kolmen 
kuukauden lykkäys voisi kuitenkin olla 
asianmukaista, koska se sopii yhteen 
useimmissa jäsenvaltioissa sovellettujen 
sulkutoimien kanssa. Pidempi lykkäys 
lisäisi alv-petosten riskiä aikana, jolloin 
julkista taloutta olisi täydennettävä 
pandemian ja sen taloudellisten ja 
sosiaalisten seurausten torjumiseksi. 
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Pidempi kuuden kuukauden viivytys voisi 
aiheuttaa jäsenvaltioille 2,5–3,5 miljardin 
euron tulonmenetykset. Covid-19:n 
leviämisen aiheuttaman kriisin vuoksi on 
äärimmäisen tärkeää välttää tulojen 
lisämenetyksiä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) 2017/2454
1 artikla – 7 kohta – a alakohta – otsikko – 2 jakso

Komission teksti Tarkistus

Säännökset, joita sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2015 alkaen 30 päivään 
kesäkuuta 2021 saakka

Säännökset, joita sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2015 alkaen 31 päivään 
maaliskuuta 2021 saakka

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta – i alakohta
Asetus (EU) 2017/2454
1 artikla – 7 alakohta – b alakohta – otsikko – 3 jakso

Komission teksti Tarkistus

1 päivästä heinäkuuta 2021 sovellettavat 
säännökset

1 päivästä huhtikuuta 2021 sovellettavat 
säännökset

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) 2017/2454
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 
2021.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 
2021.


