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NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2019/1995,
21. november 2019,
millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ kaupade kaugmüüki ja
teatavaid omamaiseid kaubatarneid käsitlevate sätete osas

Artikkel 1
Direktiivi 2006/112/EÜ muudetakse järgmiselt.

1) V jaotise 1. peatüki 2. jakku lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 36b
Kui maksukohustuslane loetakse olevat kauba kätte saanud ja
tarninud vastavalt artiklile 14a, seostatakse kauba lähetamine või
vedu selle maksukohustuslase tehtud tarnega.“

2) Artikkel 66a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 66a
Erandina artiklitest 63, 64 ja 65 tekivad maksukohustuslase poolt,
keda loetakse olevat kauba kätte saanud ja tarninud vastavalt artik
lile 14a, kaubatarne ning kõnealusele maksukohustuslasele kauba
tarnimise maksustatav teokoosseis ja käibemaksu sissenõutavus
makse aktsepteerimisega samal ajal.“

3) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 136a
Kui maksukohustuslane loetakse olevat kauba kätte saanud ja
tarninud vastavalt artikli 14a lõikele 2, vabastavad liikmesriigid
käibemaksust selle kauba tarne kõnealusele maksukohustuslasele.“

4) Artikli 169 punkt b asendatakse järgmisega:

„b) tehingud, mis on maksust vabastatud artikli 136a, 138, 142 või
144, artiklite 146–149, artikli 151, 152, 153 või 156, artikli 157
lõike 1 punkti b, artiklite 158–161 või artikli 164 kohaselt;“.

5) Artikli 204 lõike 1 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid ei või kohaldada teises lõigus osutatud võimalust
artikli 358a punktis 1 määratletud maksukohustuslase suhtes, kes
on valinud maksukohustuslase, kelle asukoht ei ole ühenduses,
osutatavate teenuste erikorra.“
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6) Artikli 272 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

„b) maksukohustuslased, kes ei tee ühtki artiklites 20, 21, 22, 33,
36, 136a, 138 ja 141 osutatud tehingutest ega toimingutest;“.

7) XII jaotise 6. peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

„Erikorrad, mida kohaldatakse maksukohustuslaste suhtes, kes
osutavad teenuseid mittemaksukohustuslastele või tegelevad
kaupade kaugmüügiga või teevad teatavaid omamaiseid kauba
tarneid“.

8) XII jaotise 6. peatüki 3. jao pealkiri asendatakse järgmisega:

„E r i k o r d , m i d a k o h a l d a t a k s e ü h e n d u s e s i s e s e
kaupade kaugmüügi puhul, kaupade tarne
puhul liikmesriigis elektrooniliste liideste
abil, mis teevad sellise tarne võimalikuks, ja
teenuste puhul, mida osutavad maksukohus
tuslased, kelle asukoht on ühenduses, aga
m i t t e t a r b i m i s l i i k m e s r i i g i s“.

9) Artikkel 369a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 369a
Käesolevas jaos kasutatakse järgmisi mõisteid, ilma et see piiraks
muude ühenduse sätete kohaldamist:

1) „maksukohustuslane, kelle asukoht ei ole tarbimisliikmesriigis“
– maksukohustuslane, kelle ettevõtte asukoht või püsiv tegevus
koht asub ühenduses, kuid kelle ettevõtte asukoht ega püsiv
tegevuskoht ei asu tarbimisliikmesriigi territooriumil;

2) „registreerimisliikmesriik“ – liikmesriik, mille territooriumil on
maksukohustuslase ettevõtte asukoht või, kui tema ettevõtte
asukoht on väljaspool ühendust, siis liikmesriik, kus on tema
püsiv tegevuskoht.

Kui maksukohustuslase ettevõtte asukoht on väljaspool ühen
dust, aga tal on ühenduses rohkem kui üks püsiv tegevuskoht,
loetakse registreerimisliikmesriigiks seda püsiva tegevuskohaga
liikmesriiki, mille kohta maksukohustuslane märgib, et ta
kasutab seal käesolevat erikorda. Selline otsus on maksukohus
tuslase suhtes siduv vastaval kalendriaastal ning kahel sellele
järgneval kalendriaastal.
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Kui maksukohustuslase ettevõtte asukoht ei ole ühenduses ja tal
ei ole seal püsivat tegevuskohta, on registreerimisliikmesriik see
liikmesriik, kust kauba lähetamine või vedu algab. Kui kauba
lähetamine või vedu algab rohkem kui ühest liikmesriigist,
märgib maksukohustuslane, milline neist liikmesriikidest on
registreerimisliikmesriik. Selline otsus on maksukohustuslase
suhtes siduv vastaval kalendriaastal ning kahel sellele järgneval
kalendriaastal;

3) „tarbimisliikmesriik“ – üks järgmistest:

a) teenuste osutamise puhul liikmesriik, mida käsitatakse
teenuste osutamise kohana vastavalt V jaotise 3. peatükile;

b) kaupade ühendusesisese kaugmüügi puhul liikmesriik, kus
kaupade lähetamine või vedu tarbijale lõpeb;

c) kaupade tarnimise puhul maksukohustuslase poolt, kes teeb
sellise tarne võimalikuks vastavalt artikli 14a lõikele 2, kui
tarnitavate kaupade lähetamine või vedu algab ja lõpeb
samas liikmesriigis, siis kõnealune liikmesriik.“

10) Artikkel 369b asendatakse järgmisega:

„Artikkel 369b
Liikmesriigid lubavad käesolevat erikorda kasutada järgmistel
maksukohustuslastel:

a) maksukohustuslane, kes tegeleb ühendusesise kaupade kaug
müügiga;

b) maksukohustuslane, kes teeb võimalikuks kaupade tarne vasta
valt artikli 14a lõikele 2, kui tarnitavate kaupade lähetamine või
vedu algab ja lõpeb samas liikmesriigis;

c) maksukohustuslane, kelle asukoht ei ole tarbimisliikmesriigis ja
kes osutab teenuseid mittemaksukohustuslasele.

Käesolevat erikorda kohaldatakse kõigi asjaomase maksukohustus
lase poolt ühenduses tarnitavate kaupade või osutatavate teenuste
suhtes.“

11) Artikli 369e punkt a asendatakse järgmisega:

„a) maksukohustuslane teatab, et ta ei tegele enam käesoleva
erikorraga hõlmatud kaupade tarnega ega osuta enam käesole
va erikorraga hõlmatud teenuseid;“.

02019L1995 — ET — 18.08.2020 — 001.001 — 5
▼B
12) Artikkel 369f asendatakse järgmisega:

„Artikkel 369f
Käesolevat erikorda kasutav maksukohustuslane esitab registreeri
misliikmesriigile elektrooniliselt käibedeklaratsiooni iga kalendri
aasta kvartali kohta, olenemata sellest, kas käesoleva erikorraga
hõlmatud kaupade tarne või teenuste osutamine on toimunud või
mitte. Käibedeklaratsioon esitatakse deklaratsiooniga hõlmatud
maksustamisperioodile järgneva kuu lõpuks.“

13) Artikli 369g lõiked 1, 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„1.
Käibedeklaratsioonis märgitakse artiklis 369d osutatud käibe
maksukohustuslasena registreerimise number, ja iga tarbimisliik
mesriigi kohta, kus käibemaks tasumisele kuulub, käibemaksuta
koguväärtus, kohaldatav käibemaksumäär, kogusumma vastava
käibemaksumäära puhul ja maksustamisperioodil käesoleva erikorra
alla kuuluvate järgmiste tarnete eest tasumisele kuuluva käibemaksu
kogusumma:

a) ühendusesisene kaupade kaugmüük;

b) kaubatarned vastavalt artikli 14a lõikele 2, kui kaupade läheta
mine või vedu algab ja lõpeb samas liikmesriigis;

c) teenuste osutamine.

Käibedeklaratsioon peab sisaldama ka varasemate maksustamispe
rioodidega seotud muudatusi vastavalt käesoleva artikli lõikele 4.

2.
Kui kaup lähetatakse või veetakse muudest liikmesriikidest
kui registreerimisliikmesriik, peab käibedeklaratsioon sisaldama ka
käibemaksuta koguväärtust, kohaldatavat käibemaksumäära, kogu
summat vastava käibemaksumäära puhul ja käesoleva erikorra alla
kuuluvate järgmiste tarnete eest tasumisele kuuluva käibemaksu
kogusummat iga liikmesriigi kohta, kust kaup on lähetatud või
veetud:

a) kaupade ühendusesisene kaugmüük, välja arvatud maksukohus
tuslase poolt vastavalt artikli 14a lõikele 2 tehtud kaugmüük;

b) kaupade ühendusesisene kaugmüük ja kaupade tarne, mille
maksukohustuslane teeb artikli 14a lõike 2 kohaselt, kui
kaupade lähetamine või vedu algab ja lõpeb samas liikmesriigis.

Punktis a osutatud tarnete puhul sisaldab käibedeklaratsioon ka iga
sellise liikmesriigi antud individuaalset käibemaksukohustuslasena
registreerimise numbrit või maksuviitenumbrit, kust kaup on lähe
tatud või veetud.
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Punktis b osutatud tarnete puhul sisaldab käibedeklaratsioon ka iga
sellise liikmesriigi antud individuaalset käibemaksukohustuslasena
registreerimise numbrit või maksuviitenumbrit, kust kaup on lähe
tatud või veetud, kui need on olemas.
Käibedeklaratsioon peab sisaldama käesolevas lõikes osutatud
teavet tarbimisliikmesriikide kaupa välja tooduna.
3.
Kui käesoleva erikorra alusel teenuseid osutaval maksukohus
tuslasel on lisaks registreerimisliikmesriigis asuvale püsivale tege
vuskohale üks või mitu muud püsivat tegevuskohta, kust teenuseid
osutatakse, peab käibedeklaratsioon sisaldama ka käibemaksuta
koguväärtust, kohaldatavat käibemaksumäära, kogusummat vastava
käibemaksumäära puhul ja kogu tasumisele kuuluva käibemaksu
summat seoses osutatavate teenustega iga liikmesriigi kohta, kus
tal on tegevuskoht, koos individuaalse käibemaksukohustuslasena
registreerimise numbri või selle asukoha maksuviitenumbriga tarbi
misliikmesriikide kaupa välja tooduna.“
14) Artikli 369zb lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Liikmesriigid nõuavad, et lõikes 1 osutatud käibemaks maks
takse kord kuus imporditollimaksu tasumise tähtpäevaks.“
Artikkel 2
1.
►M1 Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vaja
likud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt
30. juuniks 2021. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata
komisjonile.
Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. juulist 2021. ◄
Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nende amet
likul avaldamisel nendesse või nende juurde viite käesolevale direktii
vile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.
2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga regu
leeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste õigusnormide
teksti.
Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avalda
mist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 4
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

