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NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/13/EU,
annettu 13 päivänä toukokuuta 2013,
tiettyjen verotuksen alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon Kroatian liittymissopimuksen ja erityisesti sen
3 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen
50 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Kroatian liittymisasiakirjan 50 artiklassa määrätään, että
jos toimielinten ennen liittymistä antamia säädöksiä on
mukautettava liittymisen johdosta ja jos tarvittavista mu
kautuksista ei ole määrätty mainitussa liittymisasiakirjassa
tai sen liitteissä, neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä
komission ehdotuksesta tätä varten tarvittavat säädökset,
jos alkuperäinen säädös ei ole komission antama.
Kroatian liittymissopimuksen laatineen ja hyväksyneen
konferenssin päätösasiakirjassa todettiin, että korkeat so
pimuspuolet olivat päässeet poliittiseen yhteisymmärryk
seen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista
mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta,
ja pyydettiin neuvostoa ja komissiota hyväksymään
nämä mukautukset ennen liittymistä, tarvittaessa täyden
nettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin oikeuden ke
hityksen huomioon ottamiseksi.
Sen vuoksi direktiivit 83/182/ETY (1), 2003/49/EY (2),
2008/7/EY (3), 2009/133/EY (4) ja 2011/96/EU (5) olisi
muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivit 83/182/ETY, 2003/49/EY, 2008/7/EY,
2009/133/EY ja 2011/96/EU tämän direktiivin liitteessä esitetyn
mukaisesti.

(1) Neuvoston direktiivi 83/182/ETY, yhteisön alueella tiettyjen kulku
neuvojen väliaikaisessa maahantuonnissa sovellettavista verovapau
tuksista, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983 (EYVL L 105,
23.4.1983, s. 59).
(2) Neuvoston direktiivi 2003/49/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta
2003, eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja
rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä
(EUVL L 157, 26.6.2003, s. 49).
(3) Neuvoston direktiivi 2008/7/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta
2008, pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista (EUVL
L 46, 21.2.2008, s. 11).
(4) Neuvoston direktiivi 2009/133/EY, annettu 19 päivänä lokakuuta
2009, eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, ja
kautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden
vaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE)
sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovelletta
vasta yhteisestä verojärjestelmästä (EUVL L 310, 25.11.2009, s. 34).
(5) Neuvoston direktiivi 2011/96/EU, annettu 30 päivänä marraskuuta
2011, eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovelletta
vasta yhteisestä verojärjestelmästä (EUVL L 345, 29.12.2011, s. 8.).

2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktii
vin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset viimeistään sinä päivänä, jona Kroatia liittyy unio
niin. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjal
lisina komissiolle.
Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä siitä päivästä,
jona Kroatia liittyy unioniin.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne jul
kaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoite
tuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan Kroatian liittymissopimuksen voi
maantulopäivänä edellyttäen, että mainittu sopimus tulee voi
maan.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2013.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
S. COVENEY
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LIITE
1. Lisätään direktiivin 83/182/ETY liitteeseen seuraava:
”KROATIA
— poseban porez na motorna vozila (Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13))”.
2. Muutetaan direktiivi 2003/49/EY seuraavasti:
a) Lisätään 3 artiklan a alakohdan iii alakohtaan Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:
”— porez na dobit Kroatiassa,”.
b) Lisätään liitteeseen kohta seuraavasti:
”z) Kroatian lainsäädännön mukaiset ”dioničko društvo”- ja ”društvo s ograničenom odgovornošću” -nimiset yhtiöt
sekä muut Kroatian lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Kroatian liikevoittoveron alaisia”.
3. Lisätään direktiivin 2008/7/EY liitteeseen I kohta seuraavasti:
”11a) Kroatian lainsäädännön nojalla perustetut yhtiöt:
i) dioničko društvo
ii) društvo s ograničenom odgovornošću”.
4. Muutetaan direktiivin 2009/133/EY liite I seuraavasti:
a) Lisätään A osaan kohta seuraavasti:
”ka) Kroatian lainsäädännön mukaiset ”dioničko društvo”- ja ”društvo s ograničenom odgovornošću” -nimiset
yhtiöt ja muut Kroatian lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Kroatian liikevoittoveron alaisia;”.
b) Lisätään B osaan Ranskaa koskevan kohdan jälkeen kohta seuraavasti:
”— porez na dobit Kroatiassa,”.
5. Muutetaan direktiivin 2011/96/EU liite I seuraavasti:
a) Lisätään A osaan kohta seuraavasti:
”ka) Kroatian lainsäädännön mukaiset ”dioničko društvo”- ja ”društvo s ograničenom odgovornošću” -nimiset
yhtiöt ja muut Kroatian lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Kroatian liikevoittoveron alaisia;”.
b) Lisätään B osaan Ranskaa koskevan maininnan jälkeen seuraava:
”— porez na dobit Kroatiassa,”.
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