
P6_TA(2005)0459 

Käibemaksu tagastamine * 

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu 

nõukogu direktiiv, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks 

vastavalt direktiivile 77/388/EMÜ maksukohustuslastele, kelle registrijärgne asukoht ei 

ole riigi territooriumil, vaid teises liikmesriigis (KOM(2004)0728 – C6-0251/2005 – 

2005/0807(CNS)) 

 

(Nõuandemenetlus) 

 

Euroopa Parlament, 

 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2004)0728)1; 

 

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 93, mille alusel nõukogu konsulteeris 

Euroopa Parlamendiga (C6-0251/2005); 

 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51; 

 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0324/2005), 

 

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks; 

 

2. palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 

artikli 250 lõiget 2; 

 

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti informeerida, kui nõukogu kavatseb kõrvale 

kalduda Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist; 

 

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 

komisjoni ettepanekut oluliselt muuta; 

 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile. 

Komisjoni ettepanek 
 

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 

Muudatusettepanek 1 

Artikli 7 lõige 1 

1. Liikmesriik, kus arvestati käibemaksu, 

teeb oma otsuse tagastamisavalduse kohta 

taotlejale teatavaks kolme kuu jooksul 

alates avalduse esitamise kuupäevast. 

1. Liikmesriik, kus arvestati käibemaksu, 

teeb oma otsuse tagastamisavalduse kohta 

taotlejale teatavaks kolme kuu jooksul 

alates avalduse esitamise kuupäevast. 

Asukohaliikmesriik teavitab käibemaksu 

tagastavat liikmesriiki maksukohustuslase 

                                                 
1  ELTs seni avaldamata. 



poolt pädevale maksuasutusele 

käibemaksu tagastamisavalduse 

esitamisest. 
 

Muudatusettepanek 2 

Artikli 7 lõike 1 esimene lõik a (uus)  

  Kolmekuuline periood algab päevast, mil 

käibemaksu tagastava liikmesriigi 

maksuasutus saab asukohaliikmesriigi 

maksuasutuselt maksukohustuslase kohta 

elektroonilised käibemaksu tagastuse 

andmed. Maksukohustuslast teavitatakse 

sellest automaatselt. 

Muudatusettepanek 3 

Artikli 7 lõike 3 teine lõik a (uus) 

 Tagasimakse tähtaeg on üks nädal pärast 

kolmekuulise otsustamisaja möödumist. 

Muudatusettepanek 4 

Artikli 7 lõike 4 esimene lõik  

4. Erijuhtudel võib käibemaksu 

arvestamise liikmesriik taotleda lisateavet 

kolme kuu jooksul alates avalduse 

esitamise kuupäevast. Kui see periood on 

möödunud, et või täiendavat teavet 

taotleda. 

4. Kui käibemaksu tagastava liikmesriigi 

maksuasutus taotleb täiendava uurimise 

läbiviimist, võib maksukohustuslase 

käibemaksu tagastuse saamise õigustatuse 

üle otsustamise perioodi pikendada. Siiski 

ei tohi tagastamisavalduse esitamise 

kuupäeva ja tagasimakse kuupäeva 

vaheline periood ületada nelja kuud. 

 


