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KÜMNES NÕUKOGU DIREKTIIV,
31. juuli 1984,
kumuleeruvaid käibemakse käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta: direktiivi
77/388/EMÜ muutmine — käibemaksu kohaldamine materiaalse vallasvara üürileandmise suhtes
(84/386/EMÜ)
EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti
selle artikleid 99 ja 100,
võttes arvesse 17. mail 1977 vastuvõetud kuuendat nõukogu
direktiivi 77/388/EMÜ käibemaksudega seotud liikmesriikide
õigusnormide ühtlustamise kohta — ühine lisandväärtusmaksusüsteem: ühtne maksubaas, (1)
võttes arvesse komisjoni ettepanekut, (2)
võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (3)

Artikkel 1
Direktiivi 77/388/EMÜ muudetakse järgmiselt:
1) artikli 9 lõike 2 punkt d jäetakse välja;
2) artikli 9 lõike 2 punkti e lisatakse järgmine taane:
“— materiaalse vallasvara, välja arvatud igasuguste veokite
üürileandmine.”;
3) artikli 9 lõikes 3 asendatakse sõnad “ning materiaalse vallasvara üürileandmise” sõnadega “ja veokite üürileandmise”.

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust (4)
Artikkel 2

ning arvestades, et:
eespool nimetatud direktiivi artikli 4 lõike 2 kohaselt võib materiaalse vallasvara üürileandmine olla majanduslik tegevus, mille
suhtes kohaldatakse käibemaksu;

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud meetmed hiljemalt 1. juulil 1985.
2. Liikmesriigid teatavad komisjonile õigusnormidest, mis nad
käesoleva direktiivi kohaldamiseks vastu võtavad. Komisjon teavitab sellest teisi liikmesriike.

eespool nimetatud direktiivi artikli 9 lõike 1 kohaldamine materiaalse vallasvara üürileandmise suhtes võib põhjustada olulisi
konkurentsimoonutusi, kui üürileandja ja üürilevõtja asuvad eri
liikmesriikides ja maksumäärad on nendes riikides erinevad;
seetõttu on vaja sätestada, et teenuse osutamise kohaks on tarbija
majandusliku tegevuse asukoht või tema on alaline tegevuskoht,
kus teenust tarbitakse, või selle puudumisel koht, kus ta alaliselt
või peamiselt elab;

Artikkel 3
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 31. juuli 1984
Nõukogu nimel

veokite üürileandmise puhul tuleks artikli 9 lõiget 1 järelevalvekaalutlustel rangelt kohaldada ja käsitleda teenuseosutaja majandusliku tegevuse asukohta selliste teenuste osutamise kohana,
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