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LISA
„V LISA
ARUANDLUSEESKIRJAD PLATVORMIHALDURITELE
Käesolevas lisas on sätestatud aruandlus- ja hoolsusmeetmete eeskirjad, mida aruandvad
platvormihaldurid peavad kohaldama, et võimaldada liikmesriikidel edastada automaatse
teabevahetuse teel käesoleva direktiivi artiklis 8ac osutatud teavet.
Käesolevas lisas kirjeldatakse ka eeskirju ja haldusmenetlusi, mis peavad liikmesriikides
kehtima, et tagada lisas esitatud aruandlus- ja hoolsusmeetmete tõhus rakendamine ja
täitmine.

I JAGU
TERMINITE MÄÄRATLUSED
Järgmistel terminitel alltoodud tähendused.
A. Aruandvad platvormihaldurid
1.

„Platvorm“ – igasugune tarkvara, sealhulgas veebisait või selle osa, ja rakendused,
sealhulgas mobiilirakendused, millele kasutajatel on juurdepääs ja mis võimaldab
müüjatel olla ühenduses teiste kasutajatega, et nad saaksid selliste kasutajate jaoks
otseselt või kaudselt asjaomast tegevust läbi viia. See hõlmab ka asjaomase
tegevusega seotud tasu kogumise ja maksmise korda.
Mõiste „platvorm“ ei hõlma tarkvara, mis asjaomasesse tegevusse muul viisil
sekkumata võimaldab üksnes järgmist:
(a)

asjaomase tegevusega seoses maksete töötlemist;

(b)

kasutajatel asjaomaste tegevuste loetlemist või reklaamimist;

(c)

kasutajate platvormile ümbersuunamist või üleviimist.

2.

„Platvormihaldur“ – üksus, kes sõlmib müüjatega lepingu platvormi või selle osa
müüjatele kättesaadavaks tegemiseks.

3.

„Aruandev platvormihaldur“ – platvormihaldur, kes on mis tahes järgmises
olukorras:
(a)

(b)
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ta on liikmesriigi maksuresident või, kui platvormihaldur ei ole liikmesriigi
maksuresident, vastab ta ühele järgmistest tingimustest:
i)

ta on asutatud selle liikmesriigi õigusaktide kohaselt;

ii)

tema juhtimise koht (sh tegeliku juhtimise koht) on kõnealuses
liikmesriigis või

iii)

tal on liikmesriigis püsiv tegevuskoht;

ta ei ole liikmesriigi maksuresident, ta ei ole liikmesriigis asutatud või teda ei
juhita liikmesriigis ja tal ei ole liikmesriigis püsivat tegevuskohta, kuid ta
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vahendab aruandlusega hõlmatud müüjate asjaomast tegevust või liikmesriigis
asuva kinnisasja rendileandmist.
4.

„Asjaomane tegevus“ – tegevus, mida tehakse tasu eest ja mis on üks järgmistest:
(a)

kinnisasja rendileandmine;

(b)

isiklik teenus;

(c)

kaupade müük;

(d)

mis tahes liiki transpordivahendi rendileandmine;

(e)

investeerimine ja laenuandmine ühisrahastamise raames, nagu on määratletud
liidu finantsturgude õigusraamistikus.

Mõiste „asjaomane tegevus“ ei hõlma tegevust, mida teeb müüja, kes on aruandva
platvormihalduri töötaja või platvormihalduriga seotud üksus.
5.

„Tasu“ – mis tahes vormis tasu, millest on maha arvatud kõik teenustasud,
vahendustasud või maksud, mille aruandev platvormihaldur on kinni pidanud või
sisse nõudnud ja mis on asjaomase tegevusega seoses müüjale makstud või
krediteeritud ning mille summa on platvormihaldurile teada või peaks talle
mõistlikult eeldades teada olema.

6.

„Isiklik teenus“ – teenus, mis hõlmab aja- või ülesandepõhist tööd, mida teeb üks või
mitu iseseisvalt või üksuse nimel tegutsevat üksikisikut ja mida osutatakse kasutaja
taotlusel kas veebis või füüsiliselt väljaspool veebi pärast seda, kui teenus on
platvormi kaudu vahendatud.

B. Aruandlusega hõlmatud müüjad
1.

„Müüja“ – platvormi kasutaja, kas üksikisik või üksus, kes on aruandlusperioodi
jooksul platvormil registreeritud ja viib läbi asjaomast tegevust.

2.

„Tegutsev müüja“ – mis tahes müüja, kes viib aruandlusperioodil läbi asjaomast
tegevust või kellele makstakse või krediteeritakse aruandlusperioodil tasu seoses
asjaomase tegevusega.

3.

„Aruandlusega hõlmatud müüja “ – iga tegutsev müüja, välja arvatud välistatud
müüja, kes on liikmesriigi resident või kes annab rendile liikmesriigis asuvat
kinnisasja.
Aruandlusega hõlmatud müüjat käsitatakse liikmesriigi residendina esimese lõike
tähenduses, kui ta vastab aruandlusperioodi jooksul ühele järgmistest tingimustest:

4.

(a)

tema peamine asukoht on liikmesriigis;

(b)

tal on liikmesriigis väljastatud maksukohustuslasena registreerimise number
või käibemaksukohustuslasena registreerimise number;

(c)

üksusest müüjal on liikmesriigis püsiv tegevuskoht.

„Välistatud müüja“ – iga müüja, kes on valitsusüksus.

C. Muud mõisted
1.
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„Üksus“ on juriidiline isik või muu õiguslik moodustis, näiteks äriühing, partnerlus,
usaldusfond või fond.
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2.

„Valitsusüksus” – liikmesriigi või muu jurisdiktsiooni valitsus, liikmesriigi või muu
jurisdiktsiooni mis tahes poliitiline allüksus (mis hõlmab osariiki, provintsi,
maakonda või valda/linna) või täielikult liikmesriigile või muule jurisdiktsioonile või
ühele või mitmele mis tahes eespool nimetatule üksusele kuuluv asutus või amet
(igaüks neist on „valitsusüksus”).

3.

„TIN-number“ – maksukohustuslasena registreerimise number või kui
maksukohustuslasena registreerimise numbrit ei ole, siis selle toimiv ekvivalent.

4.

„KMKR number“ – kordumatu number käibemaksukohustuslasena registreeritud
maksukohustuslase või mittemaksukohustuslasest juriidilise isiku tuvastamiseks.

5.

„Peamine asukoht“ – aadress, mis on üksikisikust müüja peamine elukoht, ning
aadress, mis on üksusest müüja registrijärgne asukoht.

6.

„Aruandlusperiood“ – kalendriaasta, mille kohta koostatakse III jao kohane aruanne.

7.

„Kinnistusüksus“ – kõik kinnisasjad, mis asuvad samal aadressil ja mida sama müüja
pakub platvormil rentimiseks.

8.

„Finantskonto tunnuskood“ – platvormihaldurile kättesaadav kordumatu
tunnusnumber või viide pangakontole või muule sarnasele makseteenuse kontole,
millele tasu makstakse või krediteeritakse.

II JAGU
HOOLSUSMEETMED
Aruandlusega hõlmatud müüjate kindlakstegemiseks kohaldatakse järgmisi meetmeid.
A. Müüjad, kelle kohta andmeid ei esitata
Selleks et teha kindlaks, kas üksusest müüjat saab käsitada lõike B punktis 4 kirjeldatud
välistatud müüjana, võib aruandev platvormihaldur tugineda avalikult kättesaadavale teabele
või üksusest müüja kinnitusele.
B. Andmete kogumine müüja kohta
1.

2.
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Aruandev platvormihaldur kogub iga müüja kohta, kes on üksikisik, järgmist teavet:
(a)

ees- ja perekonnanimi;

(b)

peamine asukoht;

(c)

müüjale omistatud maksukohustuslasena registreerimise number, sealhulgas
iga selle väljastanud liikmesriik;

(d)

müüja käibemaksukohustuslasena registreerimise number, kui see on teada;

(e)

sünnikuupäev.

Aruandev platvormihaldur kogub järgmist teavet iga müüja kohta, kes on üksus ja
kes ei ole välistatud müüja:
(a)

täielik ärinimi;

(b)

peamine asukoht;
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(c)

müüjale omistatud maksukohustuslasena registreerimise number, sealhulgas
iga selle väljastanud liikmesriik;

(d)

müüja käibemaksukohustuslasena registreerimise number, kui see on olemas;

(e)

ettevõtte registreerimisnumber;

(f)

püsiv tegevuskoht liidus, kui see on olemas, märkides iga liikmesriigi, kus
selline püsiv tegevuskoht asub.

3.

Olenemata lõike B punktidest 1 ja 2 ei ole aruandev platvormihaldur kohustatud
koguma lõike B punkti 1 alapunktides b–e ning lõike B punkti 2 alapunktides b–f
osutatud teavet, kui ta tugineb müüja isiku ja residentsuse kohta liikmesriigi või liidu
identifitseerimisteenuse kaudu saadud otsesele kinnitusele, et teha kindlaks müüja
isik ja maksuresidentsus.

4.

Olenemata lõike B punkti 1 alapunktist c ja lõike B punkti 2 alapunktidest c ja e, ei
nõuta
maksukohustuslasena
registreerimise
numbri
või
ettevõtte
registreerimisnumbri tuvastamist järgmistel juhtudel:
(a)

müüja residentsuse liikmesriik ei väljasta müüjale maksukohustuslasena
registreerimise numbrit ega ettevõtte registreerimisnumbrit;

(b)

müüja residentsuse liikmesriik ei nõua sellele müüjale
maksukohustuslasena registreerimise numbri tuvastamist.

omistatud

C. Müüja antud teabe kontrollimine
1.

Aruandev platvormihaldur teeb kindlaks, kas lõike A, lõike B punkti 1 ning lõike B
punkti 2 alapunktide a–e ja lõike E kohaselt kogutud teave on usaldusväärne,
kasutades kogu teavet ja kõiki dokumente, mis on aruandvale platvormihaldurile
tema andmekogudes kättesaadavad, samuti mis tahes elektroonilist liidest, mille
liikmesriik või liit on maksukohustuslasena registreerimise numbri ja/või
käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri kehtivuse kontrollimiseks tasuta
kättesaadavaks teinud.

2.

Olenemata lõike C punktist 1 võib aruandev platvormihaldur lõike F punkti 2
kohaste hoolsusmeetmete lõpuleviimiseks teha kindlaks, kas lõike A, lõike B punkti
1 ning lõike B punkti 2 alapunktide a–e ja lõike E kohaselt kogutud teave on
usaldusväärne, kasutades teavet ja dokumente, mis on aruandvale platvormihaldurile
kättesaadavad tema elektroonilist otsingut võimaldavates andmetes.

3.

Lõike F punkti 3 alapunkti b kohaldamisel ning olenemata lõike C punktidest 1 ja 2
nõuab aruandev platvormihaldur müüjalt juhul, kui tal on alust arvata, et mõni lõikes
B või E esitatud teabeelement võib olla liikmesriigi pädeva asutuse poolt konkreetset
müüjat käsitlevas taotluses esitatud teabe alusel ebatäpne, ebaõigeks tunnistatud
teabe parandamist ning usaldusväärsete ja sõltumatust allikast saadud tõendavate
dokumentide, andmete või teabeelementide esitamist, milleks on näiteks:
a)

valitsusasutuse väljastatud kehtiv isikut tõendav dokument;

b)

viimane maksuresidentsuse tõend.

D. Müüja residentsuse liikmesriigi (-liikmesriikide) kindlaksmääramine käesoleva direktiivi
kohaldamisel
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1.

Aruandev platvormihaldur käsitab müüjat tema peamise asukoha liikmesriigi
residendina. Kui müüja residentsuse liikmesriik on muu kui müüja peamise asukoha
liikmesriik, käsitab aruandev platvormihaldur müüjat maksukohustuslasena
registreerimise numbri või käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri
väljaandnud liikmesriigi residendina. Kui müüja on esitanud teabe püsiva
tegevuskoha olemasolu kohta vastavalt lõike B punkti 2 alapunktile f, käsitab
aruandev platvormihaldur müüjat residendina ka müüja määratud asjaomases
liikmesriigis.

2.

Olenemata lõike D punktist 1 käsitab aruandev platvormihaldur müüjat residendina
igas liikmesriigis, mille kohta ta on kinnituse saanud liikmesriigi või liidu
identifitseerimisteenuse kaudu vastavalt lõike B punktile 3.

E. Teabe kogumine rendile antud kinnisvara kohta
Kui müüja tegeleb kinnisvara rendileandmisega, teeb aruandev platvormihaldur kindlaks iga
kinnistusüksuse aadressi ja vastava kinnistusraamatu numbri, kui see on olemas.
F. Hoolsusmeetmete ajastus ja kehtivus
1.

Aruandev platvormihaldur viib lõigetes A–E sätestatud hoolsusmeetmed lõpule
aruandlusperioodi 31. detsembriks.

2.

Olenemata lõike F punktist 1 tuleb müüjate puhul, kes on platvormil registreeritud
juba alates 1. jaanuarist 2022 või alates kuupäevast, mil üksusest saab aruandev
platvormihaldur, viia lõigetes A–E sätestatud hoolsusmeetmed lõpule aruandva
platvormihalduri teise aruandlusperioodi 31. detsembriks.

3.

Olenemata lõike F punktist 1 võib aruandev platvormihaldur tugineda eelmistel
aruandlusperioodidel rakendatud hoolsusmeetmetele, tingimusel et:
(a)

lõike B punktides 1 ja 2 nõutud müüja teave on kogutud ja kontrollitud või
kinnitatud viimase 36 kuu jooksul ning

(b)

aruandval platvormihalduril ei ole põhjust teada, et lõigete A, B ja E kohaselt
kogutud teave on ebausaldusväärne või ebaõige või on muutunud
ebausaldusväärseks või ebaõigeks.

G. Hoolsusmeetmete kohaldamine üksnes tegutsevate müüjate suhtes
Aruandev platvormihaldur võib otsustada viia lõigete A–F kohased hoolsusmeetmed lõpule
üksnes tegutsevate müüjate suhtes.
H. Hoolsusmeetmete lõpuleviimine kolmandate isikute poolt
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1.

Aruandev platvormihaldur võib usaldada käesolevas jaos sätestatud
hoolsuskohustuse täitmise kolmandast isikust teenuseosutajale, kuid selliste
kohustuste täitmise eest vastutab siiski aruandev platvormihaldur.

2.

Kui platvormihaldur täidab lõike H alapunkti 1 kohast aruandva platvormihalduri
hoolsuskohustust sama platvormi suhtes, viib see platvormihaldur hoolsusmeetmeid
ellu vastavalt käesolevas jaos sätestatud eeskirjadele.
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III JAGU
ARUANDLUSNÕUDED
A. Aruandluse aeg ja viis
1.

Aruandev platvormihaldur I jao lõike A punkti 3 alapunkti a tähenduses esitab I jao
lõike A punkti 3 alapunkti a kohaselt kindlaksmääratud liikmesriigi pädevale
asutusele käesoleva jao lõikes B sätestatud teabe aruandlusperioodi kohta hiljemalt
selle aasta 31. jaanuariks, mis järgneb kalendriaastale, mil müüja on määratud
aruandlusega hõlmatud müüjaks.

2.

Kui aruandev platvormihaldur I jao lõike A punkti 3 alapunkti a tähenduses vastab
mõnele selles loetletud tingimusele enam kui ühes liikmesriigis, valib ta ühe neist
liikmesriikidest käesolevas jaos sätestatud aruandlusnõuete täitmiseks. Selline
aruandev platvormihaldur esitab käesoleva jao lõikes B loetletud teabe
aruandlusperioodi kohta valitud liikmesriigi pädevale asutusele, nagu on ette nähtud
IV jao lõike E punktis 1, hiljemalt selle kalendriaasta 31. jaanuariks, mis järgneb
kalendriaastale, mil aruandlusega hõlmatud müüjale asjaomase tegevuse eest tasu
maksti või krediteeriti.

3.

Aruandev platvormihaldur I jao lõike A punkti 3 alapunkti b tähenduses esitab
käesoleva
jao
lõikes
B
sätestatud
teabe
aruandlusperioodi
kohta
registreerimisliikmesriigi pädevale asutusele, nagu on ette nähtud IV jao lõike F
punktis 1, hiljemalt selle kalendriaasta 31. jaanuariks, mis järgneb kalendriaastale,
mil aruandlusega hõlmatud müüjale asjaomase tegevuse eest tasu maksti või
krediteeriti.

4.

Aruandev platvormihaldur esitab lõike B punktides 2 ja 3 sätestatud teabe ka
aruandlusega hõlmatud müüjale, kelle kohta see käib, hiljemalt selle kalendriaasta
31. jaanuariks, mis järgneb kalendriaastale, mil aruandlusega hõlmatud müüjale
asjaomase tegevuse eest tasu maksti või krediteeriti.

5.

Teave usaldusrahas makstud või krediteeritud tasu kohta esitatakse vääringus, milles
see maksti või krediteeriti. Kui tasu maksti või krediteeriti muus vormis kui
usaldusraha, esitatakse teave selle kohta kohalikus vääringus ning see
konverteeritakse või seda vääringustatake viisil, mille aruandev platvormihaldur on
ühtlustatult kindlaks määranud.

6.

Teave tasu ja muude summade kohta esitatakse selle aruandlusperioodi kvartali
kohta, mille jooksul tasu maksti või krediteeriti.

B. Esitatav teave
Iga aruandev platvormihaldur esitab järgmise teabe:
1.

Aruandva platvormihalduri nimi, registrijärgne asukoht ja maksukohustuslasena
registreerimise number ning selle platvormi / nende platvormide ärinimi/ärinimed,
mille kohta aruandev platvormihaldur aruande esitab.

2.

Iga aruandlusega hõlmatud müüja puhul, kes tegeles asjaomase tegevusega, v.a
kinnisasja rendileandmine:
a)

ET

teabeühikud, mis tuleb koguda vastavalt II jao lõikele B;
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3.

b)

finantskonto tunnuskood, kui aruandval platvormihalduril on võimalik seda
teada saada ja kui selle liikmesriigi pädev asutus, mille resident aruandlusega
hõlmatud müüja on, ei ole teatanud kõigi teiste liikmesriikide pädevatele
asutustele, et ta ei kavatse finantskonto tunnuskoodi sel eesmärgil kasutada;

c)

kui finantskonto omaniku nimi erineb aruandlusega hõlmatud müüja nimest,
siis selle finantskonto omaniku nimi, millele tasu makstakse või
krediteeritakse, niivõrd, kui see teave on aruandvale platvormihaldurile
kättesaadav, ning mis tahes muud tuvastamisandmed, mis on aruandvale
platvormihaldurile kõnealuse konto omaniku kohta teada;

d)

iga liikmesriik, mille resident aruandlusega hõlmatud müüja on käesoleva
direktiivi tähenduses vastavalt I jao lõike B punktile 3;

e)

aruandlusperioodi igas kvartalis makstud või krediteeritud tasu kokku;

f)

mis tahes teenustasud, vahendustasud või maksud, mille aruandev
platvormihaldur aruandlusperioodi igas kvartalis kinni pidas või sisse nõudis.

Iga aruandlusega hõlmatud müüja puhul, kes osutas kinnisasja rendileandmise
teenuseid:
a)

teabeühikud, mis tuleb koguda vastavalt II jao lõikele B;

b)

finantskonto tunnuskood, kui aruandval platvormihalduril on võimalik seda
teada saada ja kui selle liikmesriigi pädev asutus, mille resident aruandlusega
hõlmatud müüja on, ei ole teatanud kõigi teiste liikmesriikide pädevatele
asutustele, et ta ei kavatse finantskonto tunnuskoodi sel eesmärgil kasutada;

c)

kui finantskonto omaniku nimi erineb aruandlusega hõlmatud müüja nimest,
siis selle finantskonto omaniku nimi, millele tasu makstakse või
krediteeritakse, niivõrd, kui see teave on aruandvale platvormihaldurile
kättesaadav, ning mis tahes muud finantsalased tuvastamisandmed, mis on
aruandvale platvormihaldurile kõnealuse konto omaniku kohta teada;

d)

iga liikmesriik, mille resident aruandlusega hõlmatud müüja on käesoleva
direktiivi tähenduses vastavalt I jao lõike B punktile 3;

e)

iga kinnistusüksuse aadress, mis on kindlaks tehtud II jao lõikes E sätestatud
korra kohaselt, ja vastav kinnistusraamatu number, kui see on teada;

f)

aruandlusperioodi igas kvartalis makstud või krediteeritud tasu kokku;

g)

mis tahes teenustasud, vahendustasud või maksud, mille aruandev
platvormihaldur aruandlusperioodi igas kvartalis kinni pidas või sisse nõudis;

h)

kui see on teada, siis iga kinnistusüksuse kohta nende päevade arv, mil seda
aruandlusperioodil renditi, ja iga kinnistusüksuse liik.

IV JAGU
TÕHUS RAKENDAMINE
Artikli 8ac kohaselt kehtestavad liikmesriigid õigus- ja haldusnormid, et tagada käesoleva lisa
II ja III jaos sätestatud hoolsus- ja aruandluskohustuste tõhus rakendamine ja täitmine.
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A. II jaos sätestatud teabe kogumise ja kontrollimise nõuete täitmise tagamise eeskirjad
1.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et kohustada aruandvaid
platvormihaldureid tagama aruandlusega hõlmatud müüjate suhtes II jaos sätestatud
teabe kogumise ja kontrollimise nõuete täitmine.

2.

Kui aruandlusega hõlmatud müüja ei esita pärast aruandva platvormihalduri esialgset
taotlust esitatud kahe meeldetuletuse järel II jaos nõutud teavet, sulgeb viimane
müüja konto ja takistab müüjat end platvormil kuue kuu jooksul uuesti
registreerimast või jätab müüjale tasu maksmata.

B. Eeskirjad, mille kohaselt peavad aruandvad platvormihaldurid pidama arvestust tehtud
toimingute üle ja kogu selle teabe üle, millele nad hoolsusmeetmete rakendamisel ja
aruandlusnõuete täitmisel tuginesid, ning kehtestama piisavad meetmed säilitatud andmete
leidmiseks
1.

Liikmesriigid
võtavad
vajalikud
meetmed,
et
nõuda
aruandvatelt
platvormihalduritelt, et nad peaksid arvestust tehtud toimingute üle ja kogu selle
teabe üle, millele nad II ja III jaos sätestatud hoolsusmeetmete rakendamisel ja
aruandlusnõuete täitmisel tuginesid. Neid andmeid tuleb säilitada piisavalt pika aja
jooksul ja igal juhul mitte vähem kui viis aastat, kuid mitte kauem kui seitse aastat
pärast selle aruandlusperioodi lõppemist, mille kohta need andmed käivad.

2.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, sealhulgas võimaluse esitada aruandvatele
platvormihalduritele aruandluskorraldus, et tagada kogu vajaliku teabe edastamine
pädevale asutusele, et viimane saaks täita teabe edastamise kohustust vastavalt artikli
8ac lõikele 2.

C. Haldusmenetlused, millega kontrollitakse, kas aruandvad platvormihaldurid järgivad
hoolsusmeetmeid ja aruandlusnõudeid
Liikmesriigid kehtestavad haldusmenetlused, et kontrollida, kas aruandvad platvormihaldurid
järgivad II ja III jaos sätestatud hoolsusmeetmeid ja aruandlusnõudeid.
D. Haldusmenetlused aruandvate platvormihaldurite suhtes järelmeetmete võtmiseks, kui
teatatakse puudulikust või ebatäpset teabest
Liikmesriigid kehtestavad menetlused järelmeetmete võtmiseks aruandvate platvormihaldurite
suhtes, kui esitatud teave on puudulik või ebatäpne.
E. Haldusmenetlus ühe liikmesriigi valimiseks, kus aruanne esitatakse
Kui aruandev platvormihaldur I jao lõike A punkti 3 alapunkti a tähenduses vastab mõnele
selles loetletud tingimusele enam kui ühes liikmesriigis, valib ta ühe neist liikmesriikidest III
jaos sätestatud aruandlusnõuete täitmiseks. Aruandev platvormihaldur teatab kõigile
pädevatele asutustele, millised liikmesriigid ta valis.
F. Haldusmenetlus aruandva platvormihalduri ühekordseks registreerimiseks
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1.

Aruandev platvormihaldur I jao lõike A punkti 3 alapunkti b tähenduses registreerib
end mis tahes liikmesriigi pädevas asutuses vastavalt artikli 8ac lõikele 4, kui ta
alustab tegevust platvormihaldurina. Kui selline aruandev platvormihaldur on juba
liidus käibemaksukohustuslasena registreeritud nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ1
artiklis 358a ja sellele järgnevates artiklites sätestatud erikorra või kõnealuse
direktiivi artiklis 369a ja sellele järgnevates artiklites sätestatud erikorra alusel, ei
registreeri ta end enam üheski teises liikmesriigis.

2.

Aruandev platvormihaldur edastab oma ühekordse registreerimise liikmesriigile enda
kohta järgmise teabe:
nimi;

(b)

postiaadress;

(c)

elektronpostiaadressid, sealhulgas veebisaidid;

(d)

aruandvale platvormihaldurile omistatud maksukohustuslasena registreerimise
number;

(e)

avaldus selle kohta, et platvorm ei ole liidus juba käibemaksukohustuslasena
registreeritud.

3.

Aruandev platvormihaldur teavitab ühekordse registreerimise liikmesriiki mis tahes
muudatustest lõike F punkti 2 kohaselt esitatud teabes.

4.

Ühekordse registreerimise liikmesriik omistab aruandvale platvormihaldurile
individuaalse identifitseerimisnumbri ja teatab talle sellest elektrooniliselt.

5.

Ühekordse registreerimise liikmesriik kustutab aruandva platvormihalduri registrist
järgmistel juhtudel:

1
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(a)

(a)

platvormihaldur teatab liikmesriigile, et ta ei tegutse enam platvormihaldurina;

(b)

kuigi punkti a kohast teadet ei esitata, on alust eeldada, et platvormihalduri
tegevus on lõppenud;

(c)

platvormihaldur ei vasta enam I jao lõike A punkti 3 alapunktis b sätestatud
tingimustele.“

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi
(ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).
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