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NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2019/1995,
annettu 21 päivänä marraskuuta 2019,
direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tavaroiden etämyyntiä ja
tiettyjä kotimaisia tavaroiden luovutuksia koskevien säännösten
osalta

1 artikla
Muutetaan direktiivi 2006/112/EY seuraavasti:
1) Lisätään V osaston 1 luvun 2 jaksoon artikla seuraavasti:

”36 b artikla
Jos verovelvollisen katsotaan vastaanottaneen ja luovuttaneen tava
rat 14 a artiklan mukaisesti, tavaroiden lähetyksen tai kuljetuksen
on katsottava liittyvän kyseisen verovelvollisen suorittamaan luovu
tukseen.”
2) Korvataan 66 a artikla seuraavasti:

”66 a artikla
Poiketen siitä, mitä 63, 64 ja 65 artiklassa säädetään, sellaisen
verovelvollisen suorittaman tavaroiden luovutuksen, jonka katso
taan itse vastaanottaneen ja luovuttaneen tavarat 14 a artiklan mu
kaisesti, sekä kyseiselle verovelvolliselle suoritetun tavaroiden luo
vutuksen osalta verotettava tapahtuma toteutuu ja verosaatava syn
tyy maksun hyväksymisajankohtana.”
3) Lisätään artikla seuraavasti:

”136 a artikla
Jos verovelvollisen katsotaan vastaanottaneen ja luovuttaneen tava
rat 14 a artiklan 2 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden on vapautet
tava verosta kyseisten tavaroiden luovutus kyseiselle verovelvolli
selle.”
4) Korvataan 169 artiklan b alakohta seuraavasti:
”b) verovelvollisen 136 a, 138, 142 tai 144, 146–149, 151, 152,
153 tai 156 artiklan taikka 157 artiklan 1 kohdan b alakohdan
tai 158–161 tai 164 artiklan mukaisesti verosta vapautettuihin
liiketoimiin;”
5) Korvataan 204 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:
”Jäsenvaltiot eivät saa kuitenkaan soveltaa toisessa alakohdassa tar
koitettua vaihtoehtoa 358 a artiklan 1 alakohdassa tarkoitettuun
verovelvolliseen, joka on valinnut yhteisöön sijoittautumattomien
verovelvollisten suorittamia palveluja koskevan erityisjärjestelmän
soveltamisen.”
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6) Korvataan 272 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b) verovelvolliset, jotka eivät suorita mitään 20, 21, 22, 33, 36,
136 a, 138 ja 141 artiklassa tarkoitetuista liiketoimista;”

7) Korvataan XII osaston 6 luvun otsikko seuraavasti:

”Muille kuin verovelvollisille palveluja suorittavien, tavaroiden
etämyyntiä harjoittavien tai tiettyjä kotimaisia tavaroiden luovu
tuksia suorittavien verovelvollisten erityisjärjestelmät”

8) Korvataan XII osaston 6 luvun 3 jakson otsikko seuraavasti:

”Y h t e i s ö n s i s ä i s t ä t a v a r o i d e n e t ä m y y n t i ä ,
sähköisten rajapintojen mahdollistamia jä
senvaltion sisäisiä tavaroiden luovutuksia ja
muualle yhteisöön kuin kulutusjäsenvaltioon
sijoittautuneiden verovelvollisten suoritta
m i a p a l v e l u j a k o s k e v a e r i t y i s j ä r j e s t e l m ä”

9) Korvataan 369 a artikla seuraavasti:

”369 a artikla
Rajoittamatta muiden yhteisön säännösten soveltamista tätä jaksoa
sovellettaessa tarkoitetaan

1) ’kulutusjäsenvaltioon sijoittautumattomalla verovelvollisella’ ve
rovelvollista, jonka liiketoiminnan kotipaikka on yhteisössä tai
jolla on siellä kiinteä toimipaikka, mutta jonka liiketoiminnan
kotipaikka ei ole kulutusjäsenvaltion alueella ja jolla ei ole siellä
kiinteää toimipaikkaa;

2) ’tunnistamisjäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jonka alueella verovel
vollisella on liiketoimintansa kotipaikka tai, jos hänen liiketoi
mintansa kotipaikka ei ole yhteisössä, jäsenvaltiota, jossa hänellä
on kiinteä toimipaikka.

Jos verovelvollisen liiketoiminnan kotipaikka ei ole yhteisössä,
mutta hänellä on useampi kuin yksi kiinteä toimipaikka yhtei
sössä, tunnistamisjäsenvaltio on se jäsenvaltio, jossa sijaitsee se
kiinteä toimipaikka, jonka osalta verovelvollinen ilmoittaa käyt
tävänsä tätä erityisjärjestelmää. Verovelvollinen on velvollinen
noudattamaan kyseistä päätöstä asianomaisen kalenterivuoden
sekä kahden sitä seuraavan kalenterivuoden ajan.
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Jos verovelvollisen liiketoiminnan kotipaikka ei ole yhteisössä
eikä hänellä ole siellä kiinteää toimipaikkaa, tunnistamisjäsen
valtio on se jäsenvaltio, josta tavaroiden lähetys tai kuljetus
alkaa. Jos on useampi kuin yksi jäsenvaltio, josta tavaroiden
lähetys tai kuljetus alkaa, verovelvollisen on ilmoitettava, mikä
kyseisistä jäsenvaltioista on tunnistamisjäsenvaltio. Verovelvol
linen on velvollinen noudattamaan kyseistä päätöstä asianomai
sen kalenterivuoden sekä kahden sitä seuraavan kalenterivuoden
ajan;

3) ’kulutusjäsenvaltiolla’ seuraavia:

a) kun kyseessä on palvelujen suoritus, jäsenvaltiota, jossa suo
rituksen katsotaan tapahtuvan V osaston 3 luvun mukaisesti;

b) kun kyseessä on yhteisön sisäinen tavaroiden etämyynti, jä
senvaltiota, johon tavaroiden lähetys tai kuljetus hankkijalle
päättyy;

c) kun kyseessä on verovelvollisen 14 a artiklan 2 kohdan mu
kaisesti mahdollistama tavaroiden luovutus ja luovutettujen
tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa ja päättyy samassa jä
senvaltiossa, kyseistä jäsenvaltiota.”

10) Korvataan 369 b artikla seuraavasti:

”369 b artikla
Jäsenvaltioiden on sallittava seuraavien verovelvollisten käyttää tätä
erityisjärjestelmää:

a) yhteisön sisäistä tavaroiden etämyyntiä harjoittava verovelvolli
nen;

b) tavaroiden luovutuksen 14 a artiklan 2 kohdan mukaisesti mah
dollistava verovelvollinen, kun luovutettujen tavaroiden lähetys
tai kuljetus alkaa ja päättyy samassa jäsenvaltiossa;

c) kulutusjäsenvaltioon sijoittautumaton verovelvollinen, joka suo
rittaa palveluja muulle kuin verovelvolliselle.

Tätä erityisjärjestelmää sovelletaan kaikkiin asianomaisen verovel
vollisen yhteisössä näin luovuttamiin tavaroihin tai suorittamiin pal
veluihin.”

11) Korvataan 369 e artiklan a alakohta seuraavasti:

”a) jos verovelvollinen ilmoittaa, ettei hän enää suorita tähän erityis
järjestelmään kuuluvia tavaroiden luovutuksia eikä palveluja;”
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12) Korvataan 369 f artikla seuraavasti:

”369 f artikla
Tätä erityisjärjestelmää käyttävän verovelvollisen on annettava tun
nistamisjäsenvaltiolle sähköinen arvonlisäveroilmoitus kultakin ka
lenterivuosineljännekseltä riippumatta siitä, onko tähän erityisjärjes
telmään kuuluvia tavaroiden luovutuksia tai palveluja suoritettu.
Arvonlisäveroilmoitus on annettava sen verokauden päättymistä,
jota ilmoitus koskee, seuraavan kuukauden loppuun mennessä.”

13) korvataan 369 g artiklan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”1)
Arvonlisäveroilmoituksessa on oltava 369 d artiklassa tarkoi
tettu arvonlisäverotunniste ja kutakin kulutusjäsenvaltiota, jossa ar
vonlisäveroa tulee maksettavaksi, koskeva arvonlisäveroton koko
naisarvo, sovellettavat arvonlisäverokannat, vastaavan arvonlisäve
ron kokonaismäärä kunkin verokannan osalta ja maksettavan arvon
lisäveron kokonaismäärä seuraavien verokauden aikana suoritettu
jen tähän erityisjärjestelmään kuuluvien tavaroiden luovutusten ja
palvelujen suoritusten osalta:

a) yhteisön sisäinen tavaroiden etämyynti;

b) 14 a artiklan 2 kohdan mukaiset tavaroiden luovutukset, kun
kyseisten tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa ja päättyy samassa
jäsenvaltiossa;

c) palvelujen suoritukset.

Arvonlisäveroilmoitukseen on myös merkittävä edellisiä verokausia
koskevat muutokset tämän artiklan 4 kohdassa säädetyn mukaisesti.

2.
Jos tavarat lähetetään tai kuljetetaan muista jäsenvaltioista
kuin tunnistamisjäsenvaltiosta, arvonlisäveroilmoituksessa on kun
kin sellaisen jäsenvaltion osalta, josta tavaroita lähetetään tai kulje
tetaan, myös mainittava seuraavien tähän erityisjärjestelmään kuu
luvien luovutusten arvonlisäveroton kokonaisarvo, sovellettavat ar
vonlisäverokannat, vastaavan arvonlisäveron kokonaismäärä kunkin
verokannan osalta ja maksettavan arvonlisäveron kokonaismäärä:

a) muu kuin verovelvollisen 14 a artiklan 2 kohdan mukaisesti
suorittama yhteisön sisäinen tavaroiden etämyynti;

b) verovelvollisen 14 a artiklan 2 kohdan mukaisesti suorittamat
yhteisön sisäinen tavaroiden etämyynti ja tavaroiden luovutuk
set, kun kyseisten tavaroiden lähetys tai kuljetus alkaa ja päättyy
samassa jäsenvaltiossa.

Edellä a alakohdassa tarkoitettujen luovutusten osalta arvonlisäve
roilmoituksessa on mainittava myös kunkin jäsenvaltion, josta ta
varoita lähetetään tai kuljetetaan, antama yksilöllinen arvonlisävero
tunniste tai verorekisterinumero.
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Edellä b alakohdassa tarkoitettujen luovutusten osalta arvonlisäve
roilmoituksessa on mainittava myös kunkin jäsenvaltion osalta,
josta tavaroita lähetetään tai kuljetetaan, antama yksilöllinen arvon
lisäverotunniste tai verorekisterinumero, jos sellainen on.
Arvonlisäveroilmoituksessa on mainittava tässä kohdassa tarkoitetut
tiedot kulutusjäsenvaltioittain jaoteltuna.
3.
Jos tähän erityisjärjestelmään kuuluvia palveluja suorittavalla
verovelvollisella on tunnistamisjäsenvaltiossa olevan kiinteän toimi
paikan lisäksi yksi tai useampi muu kiinteä toimipaikka, josta pal
veluja suoritetaan, arvonlisäveroilmoituksessa on mainittava kulu
tusjäsenvaltioittain jaoteltuna myös tällaisten suoritusten arvonlisäv
eroton kokonaisarvo, sovellettavat arvonlisäverokannat, vastaavan
arvonlisäveron kokonaismäärä kunkin verokannan osalta ja makset
tavan arvonlisäveron kokonaismäärä kunkin jäsenvaltion osalta,
jossa verovelvollisella on toimipaikka, sekä kyseisen toimipaikan
yksilöllinen arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero.”
14) korvataan 369 zb artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2)
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 1 kohdassa tarkoitettu ar
vonlisävero on maksettava kuukausittain viimeistään tuontitullin
maksamiseen sovellettavana maksun määräaikana.”
2 artikla
1.
►M1 Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktii
vin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräyk
set viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021. Niiden on viipymättä toi
mitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta
2021. ◄
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktii
viin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan viralli
sesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä ky
symyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina ko
missiolle.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

