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Brüssel, 11. september 2018

TEADE SIDUSRÜHMADELE
ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST JA ELI ÕIGUSNORMID KÄIBEMAKSU
VALDKONNAS

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate
oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. See tähendab, et kui ratifitseeritud
väljaastumislepingus1 ei kehtestata muud kuupäeva, lõpetatakse kõigi liidu esmaste ja
teiseste õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes alates 30. märtsist 2019 kell
00.00 Kesk-Euroopa aja järgi („väljaastumise kuupäev“)2. Sel hetkel saab
Ühendkuningriigist „kolmas riik“3.
Väljaastumiseks valmistumine on lisaks ELile ja liikmesriikide ametiasutustele oluline
ka eraõiguslike isikute jaoks.
Pidades silmas ebamäärast olukorda, eelkõige seoses võimaliku väljaastumislepingu
sisuga, tuletatakse maksukohustuslastele meelde õiguslikke tagajärgi käibemaksu
valdkonnas, millega nad peavad arvestama, kui Ühendkuningriigist saab kolmas riik.
Kui võimalikus väljaastumislepingus sisalduda võivas üleminekukorras ei lepita kokku
teisiti, ei kohaldata alates väljaastumise kuupäevast Ühendkuningriigi suhtes enam ELi
õigusnorme käibemaksu valdkonnas, eriti nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi
2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi,4 (edaspidi „käibemaksudirektiiv“)
ja nõukogu 12. veebruari 2008. aasta direktiivi 2008/9/EÜ, millega sätestatakse
üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks vastavalt direktiivile 2006/112/EÜ
maksukohustuslastele, kelle asukoht ei ole tagastamisliikmesriigis, vaid teises
liikmesriigis5. Sellel on eelkõige järgmised tagajärjed maksustatavate tehingute

1

Läbirääkimised Ühendkuningriigiga väljaastumislepingu sõlmimiseks on praegu käimas.

2

Lisaks võib Euroopa Ülemkogu kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikega 3 otsustada
ühehäälselt kokkuleppel Ühendkuningriigiga, et aluslepingute kohaldamine lõpetatakse hilisemal
kuupäeval.

3

Kolmas riik on riik, mis ei ole ELi liige.

4

ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.

5

ELT L 44, 20.2.2008, lk 23.

kohtlemise (vt allpool punkt 1) ja käibemaksutagastuste (vt allpool punkt 2) valdkonnas.6
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1.

KÄIBEMAKSU TASUMINE JA KÄIBEMAKSUKOHUSTUS
1.1.

ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste kaubatarnete kohtlemine
1.1.1.

ELi eeskirjad piiriüleste kaubatarnetega seotud käibemaksu tasumise
/ käibedeklaratsioonide kohta
ELi käibemaksualaste õigusaktidega on liikmesriikide ja kolmandate
riikide vahelise piiriülese kauba tarnimise/soetamise ja liikumise
jaoks ette nähtud erinev käibemaksu tasumise / käibedeklaratsioonide
kord.
Väljaastumise kuupäevast alates ei kohaldata ELi liikmesriikide
vahelisi tarneid ja liikumist käsitlevaid ELi eeskirju enam EL 27
liikmesriikide ja Ühendkuningriigi vahelistes suhetes (nt puuduvad
ühendusesisesed tarned ja soetamine; puudub kaugmüügikord
Ühendkuningriiki viidava ja sealt toodava kauba jaoks).
Selle asemel kohaldatakse väljaastumise kuupäevast alates ELi ja
Ühendkuningriigi vahelisele kauba tarnimisele ja liikumisele impordi
ja ekspordiga seotud käibemaksueeskirju. See tähendab, et kauba
suhtes,
mis
tuuakse
ELi
käibemaksuterritooriumile
Ühendkuningriigist
või
viiakse
sellelt
territooriumilt
Ühendkuningriiki, kohaldatakse tollijärelevalvet ja selle suhtes
võidakse kohaldada tollikontrolle kooskõlas 9. oktoobri 2013. aasta
määrusega (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu
tolliseadustik8.


Käibemaks kuulub tasumisele ELi importimisel9 selle määra
järgi, mida kohaldatakse samadele kaupadele ELis10.
Käibemaks tuleb tasuda tollile importimise ajal, välja arvatud
juhul, kui impordiliikmesriik lubab kanda impordi
käibemaksu
maksukohustuslase
perioodilisse

6

Käesolev teade täiendab dokumenti „Teade sidusrühmadele – Ühendkuningriigi väljaastumine EList
ning tolli ja kaudset maksustamist käsitlevad ELi eeskirjad“, mis avaldati 30. jaanuaril 2018.

7

ELi ja Ühendkuningriigi vahel väljaastumislepingu üle peetavate läbirääkimiste kontekstis püüab EL
leppida Ühendkuningriigiga kokku lahendused seoses tarnetega, mis toimusid enne üleminekuperioodi
lõppu. Vt eelkõige väljaastumislepingu projekti viimane tekst, mis lepiti kokku läbirääkijate tasandil ja
mis
on
kättesaadav
järgmisel
aadressil:
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_agreement_coloured.pdf, ning ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkijate ühisavaldus,
mis esitati 19. juunil 2018 (https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiatingdocuments-article-50-negotiations-united-kingdom_en).

8

ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

9

Käibemaksudirektiivi artikli 2 lõike 1 punkt d.

10

Käibemaksudirektiivi artikli 94 lõige 2.
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käibedeklaratsiooni.11
Maksustatav
väärtus
põhineb
tolliväärtusel, kuid seda suurendavad a) väljaspool
impordiliikmesriiki makstavad ning seoses impordiga
tasumisele kuuluvad maksud, tollimaksud, lõivud ja muud
tasud, välja arvatud tasumisele kuuluv käibemaks, ja b)
kõrvalkulud, nagu vahendus-, pakkimis-, veo- ja
kindlustuskulud, mida kantakse kuni impordiliikmesriigi
territooriumil asuva esimese sihtkohani, samuti kulud, mida
kantakse ELis asuvasse muusse sihtkohta vedamise korral,
kui see koht on maksustatava sündmuse toimumise ajal
teada.12
Ekspordi tolliprotseduur on kohustuslik liidu kauba puhul, mis
viiakse ELi tolliterritooriumilt välja. Kõigepealt esitab eksportija
kauba ja väljaveoeelse deklaratsiooni (tollideklaratsioon, reekspordi
deklaratsioon, väljumise ülddeklaratsioon) tema asukohajärgsele
tolliasutusele või selle koha tolliasutusele, kus kaup ekspordiks
pakitakse ja peale laaditakse (eksporditolliasutus). Seejärel esitatakse
kaup
väljumistolliasutusele,
kes
võib
esitatud
kaupa
eksporditolliasutuselt saadud teabe põhjal kontrollida ja kes jälgib
kauba füüsilist väljaviimist ELi tolliterritooriumilt.
Kaup vabastatakse käibemaksust, kui see lähetatakse või veetakse
väljaspool ELi asuvasse sihtkohta.13 Eksporditava kauba tarnija peab
suutma tõendada, et kaup on EList välja viidud. Sellel puhul
tegutsevad liikmesriigid üldiselt väljaveo kinnituse alusel, mille
annab eksportijale eksporditolliasutus.
1.1.2.

Nõuanded väljaastumiseks valmistuvatele maksukohustuslastele, kui
väljaastumislepingut ei sõlmita
ELi maksukohustuslased peaksid astuma vajalikke samme tagamaks,
et nad suudavad esitada kõik vajalikud tõendid enne väljaastumise
kuupäeva
Ühendkuningriiki/Ühendkuningriigist
tehtud
ühendusesisese kauba tarnimise ja soetamise kohta ning kõikide
muude tarnete kohta, mille nad on teinud enne väljaastumise
kuupäeva Ühendkuningriigis või saanud Ühendkuningriigist.
Maksukohustuslastel võib vaja olla tutvuda kauba impordi ja
ekspordiga seotud tolliprotseduuride ja –formaalustega.14

11

Käibemaksudirektiivi artikkel 211.

12

Käibemaksudirektiivi artiklid 85 ja 86.

13

Käibemaksudirektiivi artikkel 146.

14

Vt „Teade sidusrühmadele – Ühendkuningriigi väljaastumine EList ning tolli ja kaudset maksustamist
käsitlevad ELi eeskirjad“, 30. jaanuar 2018.
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1.2.

ELi ja Ühendkuningriigi vaheliste teenuste osutamise käsitamine
1.2.1.

ELi eeskirjad teenuste piiriülese osutamisega seotud käibemaksu
kohta
ELi käibemaksualaste õigusaktidega on liikmesriikide ja kolmandate
riikide vahelise teenuste piiriülese osutamise jaoks ette nähtud erinev
käibemaksu tasumise / käibedeklaratsioonide kord. Teenuste
osutamise koht sõltub paljudest teguritest, nagu teenuse laad, kas
teenuse saaja on maksukohustuslane, koht, kus teenuse osutamine
toimub jne.
Ühendkuningriigi väljaastumine võib mõjutada Ühendkuningriigis
asuvaid maksukohustuslasi, kes osutavad teenuseid ELis alates
väljaastumise kuupäevast, ja ELis asuvaid maksukohustuslasi, kes
osutavad teenuseid Ühendkuningriigis alates väljaastumise
kuupäevast.
Eelkõige on liikmesriikidel lubatud nõuda, et määrataks
maksuesindaja, kui teenuseid osutav maksukohustuslane asub
kolmandas riigis, kes ei paku halduskoostööd ja abi käibemaksu
sissenõudmisel.15 Väljaastumise kuupäevast alates võib seda nõuet
kohaldada Ühendkuningriigis asuvate maksukohustuslaste suhtes.
Ühendkuningriigis asuvad maksukohustuslased, kes kohaldavad ELi
klientidele telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste
teenuste osutamisel (ettevõtjalt tarbijale) nn väikese kontaktpunkti
(MOSS) erikorda, peavad muutma oma väikese kontaktpunkti
registreerimisandmeid (vt allpool punkt 1.3).

1.2.2.

Nõuanded väljaastumiseks valmistuvatele maksukohustuslastele, kui
väljaastumislepingut ei sõlmita
ELis asuvad maksukohustuslased peaksid astuma vajalikke samme
tagamaks, et nad suudavad esitada kõik vajalikud tõendid teenuste
kohta, mida nad osutasid Ühendkuningriigis või mida neile osutati
Ühendkuningriigist enne väljaastumise kuupäeva.
Ühendkuningriigis asuvad maksukohustuslased peavad uurima, kas
pärast Ühendkuningriigi väljaastumist hakatakse ELis teenuste
osutamise puhul nende suhtes kohaldama uusi käibemaksukohustuse
eeskirju.

1.3.

Käibedeklaratsioonide esitamine väikese kontaktpunkti kaudu
1.3.1.

ELi väikese kontaktpunkti erikord
Käibemaksudirektiivi
artikli 58
kohaselt
maksustatakse
telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste
osutamine ettevõtjalt tarbijale tarbimisliikmesriigis käibemaksuga.

15

Käibemaksudirektiivi artikkel 204.
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Käibemaksudirektiivi artiklites 358–369k sätestatakse õigusraamistik
erikorra (nn väikese kontaktpunkti (MOSS) erikord) jaoks, mida
kohaldatakse ühendusevälistele maksukohustuslastele, kes osutavad
ELis
mittemaksukohustuslastele
telekommunikatsiooni-,
ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid. MOSS-erikord võimaldab
maksukohustuslasel
esitada registreerimisliikmesriigile selle
süsteemi kaudu iga kalendrikvartali kohta MOSS-deklaratsiooni.
Registreerimisliikmesriik
jagab
MOSS-deklaratsioonid
tarbimisliikmesriikide vahel ning edastab üksikasjad erinevatele
tarbimisliikmesriikidele.
Käibemaksudirektiivis sätestatakse MOSS-erikord muus liikmesriigis
kui tarbimisliikmesriigis asuvate maksukohustuslaste jaoks (liidu
MOSS-erikord) ja kolmandas riigis asuvate maksukohustuslaste
jaoks (liiduväline MOSS-erikord).
1.3.2.

Nõuanded väljaastumiseks valmistuvatele maksukohustuslastele, kui
väljaastumislepingut ei sõlmita16
a)
EL 27
liikmesriigis
või
kolmandas
riigis
asuvad
maksukohustuslased, kes on registreeritud MOSSi kasutajaks EL 27s
ning kes osutavad telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja
elektroonilisi teenuseid ettevõtjalt tarbijale Ühendkuningriigis
Need maksukohustuslased on kohustatud maksma osutatud teenuste
eest käibemaksu vastavalt käibemaksudirektiivile kuni väljaastumise
kuupäevale eelneva päevani, st kuni 29. märtsini 2019 (kaasa
arvatud). Ühendkuningriigis enne väljaastumise kuupäeva osutatud
teenuste puhul tuleb Ühendkuningriiki käsitada endiselt
tarbimisliikmesriigina. Seega peaksid 2019. aasta esimese
kalendrikvartali kohta esitatud MOSS-deklaratsioonid hõlmama ka
Ühendkuningriigis kuni väljaastumise kuupäevani osutatud
teenuseid, isegi kui maksukohustuslased esitavad need MOSSdeklaratsioonid pärast väljaastumise kuupäeva.

b) Maksukohustuslased, kes on registreeritud MOSSi kasutajaks
Ühendkuningriigis ning kes osutavad telekommunikatsiooni-,
ringhäälingu- ja elektroonilisi teenuseid ettevõtjalt tarbijatele, kes
asuvad EL 27 liikmesriikides
Need maksukohustuslased on kohustatud maksma osutatud teenuste
eest
käibemaksu
vastavalt
käibemaksudirektiivile.
Kui
väljaastumislepingut ei sõlmita, peaksid need maksukohustuslased
16

ELi ja Ühendkuningriigi vahel väljaastumislepingu üle peetavate läbirääkimiste kontekstis püüab EL
leppida Ühendkuningriigiga kokku lahendused seoses käibedeklaratsioonidega, mis esitati väikest
kontaktpunkti käsitlevate eeskirjade kohaselt. Vt eelkõige väljaastumislepingu projekti viimane tekst,
mis lepiti kokku läbirääkijate tasandil ja mis on kättesaadav järgmisel aadressil:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf, ning ELi ja
Ühendkuningriigi
läbirääkijate
ühisavaldus,
mis
esitati
19. juunil
2018
(https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiationsunited-kingdom_en).
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võtma järgmisi meetmeid, mille eesmärk on hõlbustada 1. jaanuarist
2019 kuni väljaastumise kuupäevale eelneva päevani, st kuni
29. märtsini 2019 (kaasa arvatud) osutatud teenuste kohta EL 27
liikmesriikides käibedeklaratsioonide esitamist.


Kolmandas riigis asuvad maksukohustuslased, kes on
registreeritud liiduvälise MOSS-erikorra alusel MOSSi
kasutajaks Ühendkuningriigis. Need maksukohustuslased
peaksid oma väikese kontaktpunkti registreerimisandmed kandma
Ühendkuningriigist üle ühte EL 27 liikmesriiki. Varajane
ülekandmine – juba enne 2019. aasta esimest kvartalit – võib
hõlbustada enne väljaastumise kuupäeva esitatud MOSSdeklaratsioonide edasist muutmist.17



Kolmandas riigis asuvad maksukohustuslased, kelle püsiv
tegevuskoht on Ühendkuningriigis ja vähemalt ühes EL 27
liikmesriigis. Kui need maksukohustuslased on otsustanud
registreeruda liidu MOSS-erikorra
alusel
kasutajaks
Ühendkuningriigis ja säilitavad oma püsiva tegevuskoha
Ühendkuningriigis, siis on nende otsus põhimõtteliselt nende
suhtes siduv vastaval kalendriaastal ja kahel sellele järgneval
kalendriaastal (vastavalt käibemaksudirektiivi artikli 369a teisele
lõigule). Kuna väljaastumise kuupäevast alates ei saa nad enam
olla liidu MOSS-erikorra alusel Ühendkuningriigis registreeritud
kasutajad, peaksid nad alates väljaastumise kuupäevast kandma
oma liidu MOSS-erikorra kohase väikese kontaktpunkti
registreerimisandmed Ühendkuningriigist üle ühte EL 27
liikmesriiki.18



Ainult Ühendkuningriigis asuvad maksukohustuslased. Kui
need maksukohustuslased on otsustanud registreeruda liidu korra
alusel MOSSi kasutajaks ja säilitavad oma püsiva tegevuskoha
Ühendkuningriigis ning soovivad jätkata MOSSi kasutamist, siis
peaksid nad alates väljaastumise kuupäevast registreeruma
liidusvälise MOSS-erikorra alusel kasutajaks ühes EL 27
liikmesriigis vastavalt käibemaksudirektiivi artiklile 359, kuna
neid
käsitatakse
väljaastumise
kuupäevast
alates
maksukohustuslastena, kelle asukoht ei ole liidus.

Kui praegu Ühendkuningriigis MOSSi kasutajaks registreerunud
maksukohustuslased registreeruvad punktis 1.3.2 esitatud nõuande
kohaselt MOSSi kasutajaks ühes EL 27 liikmesriigis, võivad nad esitada
17

ELis saab muudetud käibedeklaratsioone esitada kuni kolm aastat pärast
maksustamisperioodi (nõukogu rakendusmääruse (EL) nr 282/2011 artikli 61 lõige 2).

18

Käibemaksudirektiivi artikli 369a teises lõigus sätestatakse, et maksukohustuslaste otsus on nende
suhtes siduv vastaval kalendriaastal ja sellele järgneval kahel kalendriaastal. See tähendab, et kui nad
tegid otsuse kasutada liidu MOSS-erikorda Ühendkuningriigis enne 2017. aastat, võivad need
maksukohustuslased kanda oma liidu MOSS-erikorra kohase väikese kontaktpunkti
registreerimisandmed üle ühte EL 27 liikmesriiki juba enne väljaastumise kuupäeva.
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asjaomast

EL 27 klientidega 2019. aasta esimeses kvartalis tehtud MOSS-tehingud
esimeses MOSS-deklaratsioonis, mille nad esitavad EL 27 liikmesriigile
2019. aasta aprillis vastavalt käibemaksudirektiivi artiklile 369f.
2.

KÄIBEMAKSU TAGASTAMINE
2.1.

Käibemaksu tagastamist käsitlevad ELi eeskirjad
ELi käibemaksualastes õigusaktides on sätestatud erinev käibemaksu
tagastamise kord maksukohustuslastele, kes ei asu liikmesriigis, kus nad
maksid käibemaksu. See sõltub sellest, kas maksukohustuslane asub ELis või
kolmandas riigis.
a) ELis asuvad maksukohustuslased
Vastavalt käibemaksudirektiivi artiklitele 170 ja 171 võivad mis tahes
liikmesriigis asuvad maksukohustuslased taotleda muult kui asukohajärgselt
liikmesriigilt neile asjaomases liikmesriigis makstud käibemaksu tagastamist.
Kohaldatakse järgmist menetlust.


Tagastamistaotlus
tuleb
esitada
asukohaliikmesriigile
elektrooniliselt
hiljemalt
tagastamisperioodile
järgneva
kalendriaasta 30. septembriks (direktiivi 2008/9/EÜ artikkel 15).



Asukohaliikmesriik
peab
edastama
tagastamistaotluse
tagastamisliikmesriigile 15 päeva jooksul (nõukogu määruse (EL)
nr 904/201019 artikli 48 lõige 1).



Tagastamisliikmesriik peab tegema tagastamistaotluse kohta
otsuse nelja kuu jooksul (direktiivi 2008/9/EÜ artikli 19 lõige 2);
kui tagastamistaotlus rahuldatakse, tuleb käibemaks tagastada
nelja kuu + kümne tööpäeva jooksul (direktiivi 2008/9/EÜ
artikkel 22);
seda
perioodi
võib
pikendada,
kui
tagastamisliikmesriik nõuab lisateavet (direktiivi 2008/9/EÜ
artikkel 21).

b) Väljaspool ELi asuvad maksukohustuslased
Vastavalt nõukogu 17. novembri 1986. aasta kolmeteistkümnendale
direktiivile
86/560/EMÜ
kumuleeruvate
käibemaksudega
seotud
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühenduse territooriumil
registreerimata maksukohustuslastele käibemaksu tagastamise kord20
(edaspidi „13. käibemaksudirektiiv“) tagastavad liikmesriigid väljaspool ELi
asuvatele maksukohustuslastele käibemaksu järgmistel tingimustel.

19

Nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase
võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (ELT L 268, 12.10.2010, lk 1).

20

EÜT L 326, 21.11.1986, lk 40.
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2.2.



Taotlus tuleb esitada otse liikmesriigile, kellelt tagastamist
taotletakse, vastavalt selle liikmesriigi poolt kindlaks määratud
korrale (13. käibemaksudirektiivi artikli 3 lõige 1).



Käibemaksutagastuse suhtes võib kohaldada vastastikkuse
tingimust (tagastamine on lubatud üksnes juhul, kui kolmas riik
annab käibemaksutagastuse asjaomases liikmesriigis asuvale
maksukohustuslasele (13. käibemaksudirektiivi artikli 2 lõige 2).



Iga liikmesriik võib nõuda, et kolmandas riigis asuv
maksukohustuslane määraks käibemaksutagastuse saamiseks
maksuesindaja (13. käibemaksudirektiivi artikli 2 lõige 3).

Nõuanded väljaastumiseks valmistuvatele maksukohustuslastele, kui
väljaastumislepingut ei sõlmita21
a) EL 27s asuvad maksukohustuslased, kes taotlevad käibemaksutagastust
Ühendkuningriigilt
Nendel maksukohustuslastel on õigus saada käibemaksutagastust
Ühendkuningriigilt perioodi eest, mis kestab kuni väljaastumise kuupäevale
eelneva päevani, st kuni 29. märtsini 2019 (kaasa arvatud). Praegu valitseb
ebakindlus seoses sellega, milline saab tulevikus olema kord, mille alusel
Ühendkuningriik
tagastab
väljaspool
Ühendkuningriiki
asuvatele
maksukohustuslastele käibemaksu. Seepärast peaksid EL 27s asuvad
maksukohustuslased kaaluma võimalust taotleda tagastust Ühendkuningriigilt
seni, kuni Ühendkuningriik on veel liikmesriik, tingimusel et
käibemaksudirektiivis ja direktiivis 2008/9/EÜ sätestatud tingimused on
täidetud.
b) Ühendkuningriigis asuvad maksukohustuslased,
käibemaksutagastust EL 27 liikmesriigilt

kes

taotlevad

Väljaastumise kuupäevast alates järgitakse taotluste puhul, mille need
maksukohustuslased esitavad EL 27 liikmesriikidele käibemaksutagastuse
saamiseks, väljaspool ELi asuvaid maksukohustuslasi käsitlevaid ELi
menetluseeskirju (vt eespool).
Maksundust
ja
tolliliitu
käsitleval
komisjoni
veebilehel
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) antakse üldist teavet võimaliku
väljaastumise tagajärgede kohta käibemaksu valdkonnas. Vajaduse korral lisatakse
sellele lehele täiendavat teavet.
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ELi ja Ühendkuningriigi vahel väljaastumislepingu üle peetavate läbirääkimiste kontekstis püüab EL
leppida Ühendkuningriigiga kokku lahendused, mille eesmärk on tagada enne üleminekuperioodi
lõppu tehtud tehingutega seotud käibemaksu tagastamine olukordades, kus maksukohustuslane ei
saanud tagastamistaotlust esitada või tema asukohariik ei saanud seda edastada enne
üleminekuperioodi lõppu. Vt eelkõige väljaastumislepingu projekti viimane tekst, mis lepiti kokku
läbirääkijate
tasandil
ja
mis
on
kättesaadav
järgmisel
aadressil:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf, ning ELi ja
Ühendkuningriigi
läbirääkijate
ühisavaldus,
mis
esitati
19. juunil
2018
(https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiationsunited-kingdom_en).
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