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I. MUUDATUSETTEPANEKUD

Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ käibemaksumäärade osas
(COM(2018) 20 final)

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 4
Komisjoni ettepaneku tekst

Komitee muudatusettepanek

Lõpliku käibemaksukorra alusel koheldakse kõiki liikmesriike võrdselt ja nende suhtes peaksid vähendatud maksumäärade kehtestamisel kehtima samad piirangud, mis
peaksid jääma erandiks harilikust maksumäärast. Niisugust
võrdset kohtlemist, ilma et piirataks liikmesriikide praegust
paindlikkust käibemaksumäärade kehtestamisel, on võimalik saavutada selliselt, et liikmesriikidel võimaldatakse
kohaldada kahele vähemalt 5-protsendilisele vähendatud
maksumäärale lisaks vähendatud maksumäära, mille suhtes
ei kehti miinimummäära nõuet, ja maksuvabastust koos
sisendkäibemaksu mahaarvamise õigusega.

Lõpliku käibemaksukorra alusel koheldakse kõiki liikmesriike võrdselt ja nende suhtes peaksid vähendatud maksumäärade kehtestamisel kehtima samad piirangud, mis
peaksid jääma erandiks harilikust maksumäärast. Niisugust
võrdset kohtlemist, ilma et piirataks liikmesriikide praegust
paindlikkust käibemaksumäärade kehtestamisel, on võimalik saavutada selliselt, et liikmesriikidel võimaldatakse eri
teenuste ja kaupade positiivse sotsiaal- või keskkonnamõju arvesse võtmise eesmärgil kohaldada kahele vähemalt
5-protsendilisele vähendatud maksumäärale lisaks vähendatud maksumäära, mille suhtes ei kehti miinimummäära
nõuet, ja maksuvabastust koos sisendkäibemaksu mahaarvamise õigusega. Liikmesriikidel on käesolevas direktiivis
sätestatud piirides võimalik säilitada juba kehtivad
vähendatud käibemaksumäärad või kehtestada uued
lõpptarbijale soodsad või üldistes huvides olevad maksumäärad, nt tööjõumahukate teenuste puhul või võttes
arvesse sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid kaalutlusi.
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Motivatsioon
Kui õigusraamistik muutub liiga üksikasjalikuks, on suur oht, et soovitud paindlikkus jääb saavutamata.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 8
Komisjoni ettepaneku tekst

Komitee muudatusettepanek

Kuigi teatavates äärepoolseimates piirkondades on endiselt
võimalik kohaldada erinevaid maksumäärasid, tuleb tagada,
et harilik maksumäär on vähemalt 15 %.

Kuigi teatavates äärepoolseimates piirkondades on endiselt
võimalik kohaldada erinevaid maksumäärasid, tuleb tagada,
et harilik maksumäär on vähemalt 15 % ja maksimaalselt
25 %.

Muudatusettepanek 3
Lisada pärast artikli 1 lõiget 1 uus lõige
Komisjoni ettepaneku tekst

Komitee muudatusettepanek

Artikkel 97 asendatakse järgmisega: „Harilik maksumäär
ei või olla madalam kui 15 % ega kõrgem kui 25 %.“

Muudatusettepanek 4
Artikli 1 lõige 2
Komisjoni ettepaneku tekst

Komitee muudatusettepanek

Artikkel 98 asendatakse järgmisega:

Artikkel 98 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 98

„Artikkel 98

1.
Liikmesriigid võivad kohaldada kas üht või kaht
vähendatud maksumäära.

1.
Liikmesriigid võivad kohaldada kas üht või kaht
vähendatud maksumäära.

Vähendatud maksumäärad määratakse kindlaks teatud
protsendina maksustatavast väärtusest ning see protsent ei
või olla madalam kui 5 protsenti.

Vähendatud maksumäärad määratakse kindlaks teatud
protsendina maksustatavast väärtusest ning see protsent ei
või olla madalam kui 5 protsenti.

2.
Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid kahele vähendatud maksumäärale lisaks kohaldada vähendatud maksumäära,
mis
on
madalam kui 5-protsendiline
miinimummäär, ja maksuvabastust koos eelmises etapis
tasutud käibemaksu mahaarvamisega.

2.
Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid kahele vähendatud maksumäärale lisaks kohaldada vähendatud maksumäära,
mis
on
madalam
kui
5-protsendiline
miinimummäär, ja maksuvabastust koos eelmises etapis
tasutud käibemaksu mahaarvamisega.

3.
Lõigete 1 ja 2 alusel kohaldatud vähendatud maksumääradest võivad kasu saada üksnes lõpptarbijad ja nende
kohaldamine peab järjepidevalt teenima üldist huvi pakkuvat eesmärki.

3.
Lõigete 1 ja 2 alusel kohaldatud vähendatud maksumääradest võivad kasu saada lõpptarbijad ja nende
kohaldamine peab järjepidevalt teenima üldist huvi pakkuvat eesmärki, milles võetakse arvesse eri kaupade ja
teenuste positiivset sotsiaalset ja keskkonnamõju.

Lõigetes 1 ja 2 osutatud vähendatud maksumäärasid ja
maksuvabastusi ei või kohaldada IIIa lisas loetletud kaupade
ja teenuste kategooriate suhtes.“;

Lõigetes 1 ja 2 osutatud vähendatud maksumäärasid ja
maksuvabastusi ei või kohaldada IIIa lisas loetletud kaupade
ja teenuste kategooriate suhtes.“;
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Motivatsioon
Piirangut, mille kohaselt võivad vähendatud maksumääradest kasu saada üksnes lõpptarbijad, võib olla raske praktikas
rakendada, kuna paljusid kaupu ja teenuseid müüakse nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele. Põhjendustes on viidatud asjaolule,
et ettepaneku keskne idee on muu hulgas toimiva siseturu säilitamine, et vältida liigset keerukust ja seega ärikulude
suurenemist. Nimetatud kaalutlustel tuleks sõna „üksnes“ direktiivi tekstist välja jätta.

Lisa järgmise dokumendi juurde: ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ käibemaksumäärade osas
(COM(2018) 20 final)

Muudatusettepanek 5
Punkt 5
Komisjoni ettepaneku tekst

5)

Alkohoolse- 11.01
te jookide
11.02
tarnimine
11.03

puudub

Komitee muudatusettepanek

puudub

5)

Alkohoolse- 11.01
te jookide
11.02
tarnimine
11.03

11.05

11.04

47.00.25

11.05

puudub

puudub

47.00.25

Motivatsioon
Puudub põhjus, miks muudest destilleerimata kääritatud jookidest, nagu vermut, saadud alkoholi peaks maksustama
vähendatud maksumääraga.

Muudatusettepanek 6
Punkt 7
Komisjoni ettepaneku tekst

7)

Veovahendite tarnimine, rentimine, hooldus ja
remont

29
30
33.15
33.16
45

Jalgrataste,
lapsevankrite ja invasõidukite
tarnimine,
rentimine,
hooldus ja
remont

Komitee muudatusettepanek

30.92
33.17.19
47.00.45
47.00.75

7)

Veovahendite tarnimine, rentimine, hooldus ja
remont

29
30
33.15
33.16

77.21.10

45

77.29.19

47.00.81

77.1

95.29.12

77.1

77.34

29.10.24

77.34

77.35

45.11.245.11.3

77.35

47.00.81

77.39.13

….

77.39.13

Jalgrataste
(sh elektrijalgrataste), elektriliste motorollerite,
lapsevankrite ja invasõidukite
tarnimine,
rentimine,
hooldus ja
remont
…..

30.92
33.17.19
47.00.45
47.00.75
77.21.10
77.29.19
95.29.12
29.10.24
45.11.245.11.3
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Motivatsioon
Tuleks selgitada, et liikmesriikidel peaks olema õigus kohaldada vähendatud käibemaksumäära ka elektrijalgratastele ja
elektrilistele motorolleritele. Elektrilistel jalgratastel ja elektrilistel motorolleritel on liikuvuse seisukohast oluline roll.

Muudatusettepanek 7
Punkt 10
Komisjoni ettepaneku tekst

10)

Arvutite,
elektroonika- ja optikaseadmete
tarnimine;
kellade tarnimine

26

puudub

Komitee muudatusettepanek

puudub

10)

47.00.3
47.00.82
47.00.83
47.00.88

Arvutite,
elektroonika- ja optikaseadmete
tarnimine;
kellade tarnimine

26
47.00.3
47.00.82
47.00.83
47.00.88

Kiiritus-,
26.60
elektri-meditsiini- ja 32.50.4
elektriraviseadmed
ning prillid
ja kontaktläätsed

Motivatsioon
Liikmesriikidel peaks olema võimalus kohaldada vähendatud käibemaksumäära ka prillidele ja kontaktläätsedele ning
südamerütmuritele ja kuuldeaparaatidele.

Muudatusettepanek 8
Punkt 15
Komisjoni ettepaneku tekst

15)

Finants- ja 64
kindlustus65
teenuste
osutamine 66

puudub

Komitee muudatusettepanek

puudub

15)

Finantsteenuste osutamine

64
66

puudub

puudub
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Motivatsioon
Direktiivi 2006/112/EÜ artikli 135 lõike 1 punkti a kohaselt peavad liikmesriigid käibemaksust vabastama kindlustus- ja
edasikindlustustehingud, sh nendega seotud teenused, mida osutavad kindlustusmaaklerid ja kindlustusagendid.

Komisjoni ettepanek on seega vastuolus direktiivi 2006/112/EÜ sõnastusega.

Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi)
väikeettevõtete erikorra osas
(COM(2018) 21 final)

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 13
Komisjoni ettepaneku tekst

Komitee muudatusettepanek

Et tagada muu kui asukohaliikmesriigi poolt ettevõtjatele
ette nähtud maksuvabastuse saamiseks kehtestatud tingimuste täitmine, tuleb ettevõtjatelt nõuda, et nad teataksid
ette oma kavatsusest maksuvabastust kasutada. Väikeettevõtja peaks sellisest kavatsusest teatama oma asukohaliikmesriigile. Sellel liikmesriigil tuleks ettevõtja poolt
deklareeritud käibe alusel esitada teave teistele asjaomastele
liikmesriikidele.

Et tagada muu kui asukohaliikmesriigi poolt ettevõtjatele
ette nähtud maksuvabastuse saamiseks kehtestatud tingimuste täitmine, tuleb ettevõtjatelt nõuda, et nad teataksid
ette oma kavatsusest maksuvabastust kasutada. Sellisest
kavatsusest tuleks teatada veebiportaali kaudu, mille peaks
looma komisjon. Asukohaliikmesriigil tuleks ettevõtja
poolt deklareeritud käibe alusel esitada teave teistele
asjaomastele liikmesriikidele.

Motivatsioon
Muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekuga artikli 1 punkti 12 kohta ja kajastab Tom Vandenkendelaere (EPP/BE)
poolt Euroopa Parlamendile koostatud raporti eelnõus sisalduvat ettepanekut.

Muudatusettepanek 10
Artikli 1 punkt 12
Komisjoni ettepaneku tekst

Artikkel 284 asendatakse järgmisega:

Komitee muudatusettepanek

Artikkel 284 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 284

„Artikkel 284

1.
Liikmesriik võib oma territooriumil asuva väikeettevõtja tehtud kaubatarned või osutatud teenused maksust
vabastada, kui väikeettevõtja aastakäive ei ületa selle
liikmesriigi poolt maksuvabastuse kohaldamiseks ette
nähtud künnist.

1.
Liikmesriik võib oma territooriumil asuva väikeettevõtja tehtud kaubatarned või osutatud teenused maksust
vabastada, kui väikeettevõtja aastakäive ei ületa selle
liikmesriigi poolt maksuvabastuse kohaldamiseks ette
nähtud künnist.
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Komisjoni ettepaneku tekst

Komitee muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad objektiivsetest kriteeriumidest lähtudes
kehtestada erinevate tegevusvaldkondade jaoks erinevaid
künniseid. Need künnised ei tohi olla kõrgemad kui
85 000 eurot või võrdväärne summa liikmesriigi vääringus.

Liikmesriigid võivad objektiivsetest kriteeriumidest lähtudes
kehtestada erinevaid künniseid. Need künnised ei tohi olla
kõrgemad kui 100 000 eurot või võrdväärne summa
liikmesriigi vääringus.

2.
Liikmesriik, kes on kehtestanud väikeettevõtjate
maksuvabastuse, vabastab maksust ka teises liikmesriigis
asuvate ettevõtjate poolt selle liikmesriigi territooriumil
tehtud kaubatarned ja osutatud teenused, kui on täidetud
järgmised tingimused:

2.
Liikmesriik, kes on kehtestanud väikeettevõtjate
maksuvabastuse, vabastab maksust ka teises liikmesriigis
asuvate ettevõtjate poolt selle liikmesriigi territooriumil
tehtud kaubatarned ja osutatud teenused, kui on täidetud
järgmised tingimused:

a) väikeettevõtja aastakäive liidus ei ületa 100 000 eurot;

a) väikeettevõtja aastakäive liidus ei ületa 100 000 eurot;

b) kauba ja teenuste väärtus liikmesriigis, kus ei ole
ettevõtja asukoht, ei ületa selles liikmesriigis kehtivat
künnist, mis on ette nähtud seal asuvatele ettevõtjatele
maksuvabastuse saamiseks.

b) kauba ja teenuste väärtus liikmesriigis, kus ei ole
ettevõtja asukoht, ei ületa selles liikmesriigis kehtivat
künnist, mis on ette nähtud seal asuvatele ettevõtjatele
maksuvabastuse saamiseks.

3.
Liikmesriigid võtavad asjakohaseid meetmeid tagamaks, et väikeettevõtjad, kes maksuvabastust saavad,
vastavad lõigetes 1 ja 2 osutatud tingimustele.

3.
Liikmesriigid võtavad asjakohaseid meetmeid tagamaks, et väikeettevõtjad, kes maksuvabastust saavad,
vastavad lõigetes 1 ja 2 osutatud tingimustele.

4.
Enne teistes liikmesriikides maksuvabastuse kasutamist peab väikeettevõtja sellest teatama oma asukohaliikmesriigile.

4.
Komisjon loob veebiportaali, mille kaudu registreerivad ennast väikeettevõtjad, kes soovivad kasutada
maksuvabastust teises liikmesriigis.

Seetõttu tuleb asukohaliikmesriigil juhul, kui väikeettevõtja
kasutab maksuvabastust muus liikmesriigis kui see, kus on
tema asukoht, võtta kõik meetmed, tagamaks et väikeettevõtja deklareerib nõuetekohaselt oma aastakäibe liidus ja
aastakäibe liikmesriigis ning teavitada selle asjaomase teise
liikmesriigi maksuasutusi, kus väikeettevõtja tarneid teeb
või teenuseid osutab.“;

Seetõttu tuleb asukohaliikmesriigil juhul, kui väikeettevõtja
kasutab maksuvabastust muus liikmesriigis kui see, kus on
tema asukoht, võtta kõik meetmed, tagamaks et väikeettevõtja deklareerib nõuetekohaselt oma aastakäibe liidus ja
aastakäibe liikmesriigis ning teavitada selle asjaomase teise
liikmesriigi maksuasutusi, kus väikeettevõtja tarneid teeb
või teenuseid osutab.“;

Motivatsioon
Riiklik künnis tuleks kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega jätta liikmesriikide otsustada ning seetõttu ei tohiks kehtestada
mingit rahalist ülempiiri, välja arvatud liidu ühise künnisena kavandatud 100 000 eurot. Erinevate riiklike künnisväärtuste
kehtestamise võimalus on tervitatav, sest see suurendab paindlikkust, ent selle piiramine teatavatele sektoritele võib tekitada
piiritlemisprobleeme.
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Muudatusettepanek 11
Artikli 1 punkt 15
Komisjoni ettepaneku tekst

Lisatakse artikkel 288a:

Komitee muudatusettepanek

Lisatakse artikkel 288a:

„Artikkel 288a

„Artikkel 288a

Kui väikeettevõtja aastakäive liikmesriigis järgneval kalendriaastal ületab artikli 284 lõikes 1 osutatud künnise, võib
väikeettevõtja asjaomasel aastal maksuvabastust edasi
kasutada, kui tema aastakäive liikmesriigis asjaomasel aastal
ei ületa artikli 284 lõikes 1 osutatud künnist rohkem kui
50 %.“;

Kui väikeettevõtja aastakäive liikmesriigis järgneval kalendriaastal ületab artikli 284 lõikes 1 osutatud künnise, võib
väikeettevõtja asjaomasel aastal maksuvabastust edasi
kasutada, kui tema aastakäive liikmesriigis asjaomasel aastal
ei ületa artikli 284 lõikes 1 osutatud künnist rohkem kui
33 %.“;

Motivatsioon
Säte vähendab negatiivset kaljuefekti. Samas võivad tekkida konkurentsimoonutused nende ettevõtjate jaoks, kes ei saa
maksuvabastust kasutada. Seetõttu tuleks protsendimäära, mille võrra tohib künnist ületada, piirata 33 %-le.

II. POLIITILISED SOOVITUSED

EUROOPA REGIOONIDE KOMITEE

1.
kiidab heaks komisjoni algatuse reformida ELi praegust käibemaksusüsteemi eesmärgiga parandada siseturu toimimist
ja tagada, et käibemaksueeskirjad oleksid kohandatud muutustele ülemaailmses ja digitaalmajanduses;

2.
rõhutab siiski, kui tähtis on, et ettepanek on tasakaalustatud, et vältida konkurentsimoonutusi ning halduskoormuse ja
ärikulude suurenemist väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks;

3.
juhib tähelepanu asjaolule, et erinevad käibemaksueeskirjad ja -määrad mõjutavad eeskätt piirialasid ning väikeste ja
keskmise suurusega ettevõtjate tegevust nendel aladel. Seepärast tuleb uurida kõnealuste ettepanekute territoriaalset mõju
võimaldada käibemaksumäärade kehtestamisel suuremat paindlikkust, nagu ka kavandatud piirmäärade mõju;

Ühised eeskirjad käibemaksumäärade osas
4.
suhtub positiivselt komisjoni ettepanekusse, mille kohaselt maksustatakse kaupu ja teenuseid sihtriigis maksustamise
põhimõttest lähtuvalt, kuna sellega kaasneb väiksem konkurentsi moonutamise oht;

5.
toetab direktiivi ettepaneku artikli 98 lõikeid 1 ja 2, mille kohaselt võivad liikmesriigid kohaldada maksimaalselt kaht
vähendatud maksumäära, mis ei või olla madalam kui 5 %, ning lisaks võivad nad kohaldada üht vähendatud maksumäära,
mille puhul ei nõuta 5-protsendilist miinimummäära, ja maksuvabastust koos eelmises etapis tasutud käibemaksu
mahaarvamisega;

6.
kiidab heaks komisjoni ettepaneku koostada loend (IIIa lisa) toodetest, mille puhul ei tohi käibemaksumäära
vähendada, praeguse loendi asemel toodetest (hõlmates küll erinevaid ajutisi erandeid), mille puhul võib käibemaksu määr
olla harilikust maksumäärast väiksem. Ettepanekutega antakse liikmesriikidele rohkem paindlikkust ja kõrvaldatakse
puudulik maksuneutraalsus, mis tuleneb asjaolust, et mõnes liikmesriigis kohaldatakse vähendatud käibemaksumäära
toodetele, mille puhul teised liikmesriigid seda kehtestada ei saa. Komitee rõhutab, et loendi eesmärk on vältida konkurentsi
moonutamist. Seetõttu ei peaks kõnealust loendit kasutama muude poliitiliste eesmärkide saavutamiseks;
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7.
on seisukohal, et kehtiv õigusraamistik ei sisalda mitte ainult puudulikku maksuneutraalsust liikmesriikide vahel, vaid
piirab ka võimalusi tehnoloogilise arengu potentsiaali ärakasutamiseks, kui sama toodet/teenust maksustatakse erinevalt
sõltuvalt selle turustamise viisist. Selge näide sellest on keeld kohaldada vähendatud käibemaksumäära digitaalsetele
väljaannetele nagu ajalehed, heliraamatud ja voogedastatav muusika. See mõjutab iseäranis ajakirjandussektorit, milles just
praegu toimuvad ulatuslikud struktuursed muutused paralleelselt meedia tarbimise suureneva digiteerimisega ning mille
tähtsust demokraatia jaoks ei saa alahinnata;

8.
eeldab, et artikli 98 lõiget 3 kohaldatakse kaupadele ja teenustele, mida tarbijad tavaliselt ostavad. Pärast vastavat
kontrollimist peaks olema kaupu ja teenuseid võimalik müüa vähendatud maksumääraga, isegi kui neid müüakse nii
ettevõtjatele kui ka eraisikutele;

9.
rõhutab, et mõiste „lõpptarbija“ võib tekitada teatavaid kohaldamisprobleeme. Lõpptarbija võib käibemaksu
kontekstis olla eraisik, mittemaksukohustuslasest juriidiline isik või maksukohustuslasest isik, kes tegeleb maksuvaba
tegevusega ilma varasemal etapil tasutud käibemaksu mahaarvamise õiguseta. Seletuskirjast selgub siiski, et lõpptarbija on
isik, kes omandab kaupu või teenuseid isiklikuks tarbeks. Arvestades, et ka juriidilised isikud võivad olla lõpptarbijad, leiab
komitee, et kohustusega peaksid olema hõlmatud ka sellised isikud;

10.
toetab ettepanekut kohaldada kaalutud keskmist käibemaksumäära, mis on suurem kui 12 protsenti, et tagada
liikmesriikide eelarvetulu;

11.
on seisukohal, et suurema paindlikkusega käibemaksumäärade kehtestamisel võib kaasneda keerukus, iseäranis
VKEde jaoks, kellel ei ole sama palju vahendeid ja struktuure kui suurettevõtjal, et suuta hallata erinevaid
käibemaksumäärasid piiriüleste tehingute puhul;

12.
kutsub komisjoni looma elektroonilise portaali, soovitavalt arendades edasi olemasolevat Euroopa maksude
elektroonilist andmebaasi (veebiportaal TEDB), et ettevõtjad saaksid ennast kursis hoida erinevate käibemaksusüsteemidega
kõikides ELi liikmesriikides ning et asjaomased ettevõtjad saaksid liikmesriigi poolt seal mitteasuvatele ettevõtjatele
kehtestatud maksuvabastuse saamise tingimuste raames teatada kavatsusest kasutada maksuvabastust. See vahend peaks
olema kergesti ligipääsetav, usaldusväärne ja kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes;

13.
kutsub komisjoni samuti üles laiendama võimalust kasutada väikese ühtse kontaktpunkti süsteemi (Mini One Stop
Shop – MOSS) seoses kõnealusega ettepaneku rakendamisega. Eriti oluliseks muutub MOSSi süsteem käibemaksu
haldamisel sihtriigis;

14.
märgib, et suurem paindlikkus käibemaksumäärade kehtestamisel võib raskendada otsuse tegemist selle kohta,
kuidas mitut tarnet hõlmavat tehingut tuleks maksustada. Probleem puudutab kohaldatavat maksumäära, maksustatavat
summat, arve vormistamist ja küsimust, milline riik tuleks lugeda nõuetekohaseks maksustamisriigiks. See võib põhjustada
probleeme arvete esitamisel ning tekitada ebakindlust, kulusid ja kohtuvaidluste ohtu, kuivõrd probleemi saab eri
liikmesriikides lahendada erinevalt. Komitee on seetõttu seisukohal, et komisjon peaks esitama selged suunised selle kohta,
kuidas tuleks hallata mitut tarnet hõlmavat tehingut;

Väikeettevõtjatele kehtivate eeskirjade lihtsustamine
15.
kiidab heaks Euroopa Komisjoni ettepaneku anda liikmesriikidele rohkem võimalusi lihtsustada käibemaksu
haldamist väikeettevõtjate jaoks. Sellegipoolest on oluline suurendada maksutõhusust ja võidelda pettuste vastu
kindlustamaks, et konkurentsi ei moonutata ja et liikmesriikide maksutulu on tagatud;

16.
nõustub ettepanekus esitatud määratlusega, mille kohaselt ettevõtja, kelle aastakäive ei ületa 2 000 000 eurot
Euroopa Liidus, on väikeettevõtja;

17.
märgib, et käibemaksusüsteemi killustatus ja keerukus tekitavad piiriülese kaubandusega tegelevatele ettevõtjatele
suuri nõuete täitmisega kaasnevaid kulusid. Kõnealused kulud on ebaproportsionaalselt suured väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtjate jaoks, kes on Euroopa majanduse selgroog ja tööhõive alus piirkondades, ning iseäranis väikeste
ettevõtjate jaoks, kelle aastakäive ei ületa 2 000 000 eurot. Nad moodustavad umbes 98 % kõigist ELi ettevõtjatest, nende
osakaal kogukäibes on ligikaudu 15 % ja käibemaksust saadavas netotulus umbes 25 %;
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18.
märgib, et elektrooniliste teenuste osutamisel võib olla keeruline kindlaks teha, millises liikmesriigis klient asub.
Väikeettevõtjate puhul on mõnel juhul maksuhalduri jaoks rahuldaval viisil kliendi asukoha kindlakstegemisega kaasnevad
halduskulud nii suured, et hoidutakse tehingutest teistes liikmesriikides asuvate klientidega. Selleks et vähendada nende
väikeettevõtjate halduskoormust, kelle käive liidus ei ületa 2 000 000 eurot, peaks neil alternatiivina olema võimalik nõuda
kõrgeimat Euroopa Liidus asjaomasele teenusele kohaldatavat käibemaksumäära; jagab komisjoni arvamust, et
käibemaksukorra nõuete täitmisega seotud kulud peaksid olema võimalikult väikesed.
19.
Komitee tunneb heameelt asjaolu üle, et ettepaneku eesmärk on vähendada käibemaksunõuete täitmisega seotud
kulusid VKEde jaoks kuni 18 % aastas;
20.
toetab ettepanekut laiendada väikeettevõtjate maksuvabastust kõigile teises liikmesriigis asuvatele ettevõtjatele
tingimusel, et asjaomase väikeettevõtja aastakäive ELis ei ületa 100 000 eurot, kuid peab vajalikuks uurida majanduskasvu
pärssiva mõju ohtu. Ettevõtja jaoks, kes oli maksust vabastatud ja kelle halduskoormus oli tänu sellele tunduvalt väiksem,
võib asjaomase künnise ületamine tähendada suurt majanduslikku koormust;
21.
kiidab heaks ettepaneku võimaldada väikeettevõtjatel väljastada lihtsustatud arveid ning ettepaneku, mille kohaselt
käibemaksust vabastatud ettevõtjad ei ole kohustatud arvet väljastama;
22.
hindab positiivselt ettepanekut, et käibedeklaratsiooniga hõlmatud maksustamisperiood väikeettevõtjate jaoks on
üks kalendriaasta;
23.
peab küsitavaks, miks käibemaksust vabastatud ettevõtjad võivad vältida kõiki raamatupidamisnõudeid ja
dokumentide säilitamise kohustusi. Selline leevendamine võib põhjustada kuritarvitamist, kuna liikmesriikidel on raske
kontrollida, kas ettevõtjad ületavad piirmäärasid;
24.
märgib, et mitmes liikmesriigis on võetud meetmeid, et hõlbustada uute ettevõtjate registreerimist eesmärgiga
parandada ettevõtluskeskkonda, kuid samal ajal võib suureneda nn karussellpettuse oht. Ainuüksi 2014. aastal moodustas
käibemaksu alalaekumine karussellpettuse tõttu hinnangute kohaselt umbes 50 miljardit eurot. Kõnealuse alalaekumise
vähendamiseks on oluline suurendada maksutõhusust ja võidelda pettuste vastu.
Brüssel, 10. oktoober 2018
Euroopa Regioonide Komitee
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