EIROPAS KOMISIJA
NODOKĻU POLITIKAS UN MUITAS SAVIENĪBAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS

Briselē, 2018. gada 11. septembrī

PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS
NODOKĻA JOMĀ

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta
pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Tātad, ja vien
ratificētā izstāšanās līgumā1 nebūs noteikta cita diena, Savienības primāro un sekundāro
tiesību kopums Apvienotajai Karalistei no 2019. gada 30. marta plkst. 00.00 pēc
Centrāleiropas laika (“izstāšanās diena”)2 vairs nebūs saistošs. Apvienotā Karaliste kļūs
par trešo valsti3.
Izstāšanās sagatavošanas pasākumi skar ne tikai ES un valstu iestādes, bet arī privātus
subjektus.
Ņemot vērā lielās neskaidrības, jo īpaši par iespējamā izstāšanās līguma saturu, nodokļa
maksātājiem tiek atgādināts par juridiskajām sekām pievienotās vērtības nodokļa (PVN)
jomā, ar kurām būs jārēķinās, kad Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti.
Ja vien iespējamajā izstāšanās līgumā nebūs paredzēts pārejas režīms, no izstāšanās
dienas ES noteikumi PVN jomā un jo īpaši Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada
28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu4 (turpmāk “PVN
direktīva”) un Padomes Direktīva 2008/9/EK (2008. gada 12. februāris), ar ko nosaka
sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības
nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts
teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī5, Apvienotajai Karalistei vairs nebūs
saistoši. Tam ir konkrēti šādas sekas attiecībā uz režīmu, ko piemēro darījumiem, par
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kuriem uzliek nodokli (sk. turpmāk 1. punktu), un PVN atmaksu (sk. turpmāk 2. punktu)6
7
.
1.

PVN MAKSĀJUMI UN ATBILDĪBA
1.1.

Preču piegādes režīms starp ES un Apvienoto Karalisti
1.1.1.

ES noteikumi par PVN maksājumiem/deklarācijām par preču
pārrobežu piegādi
ES PVN tiesību aktos ir paredzēti dažādi režīmi attiecībā uz PVN
maksājumiem/deklarācijām par pārrobežu piegādēm/iegādēm un
pārvietošanu uz dalībvalstīm un trešām valstīm/no tām.
No izstāšanās dienas ES noteikumi par pārrobežu piegādēm un
pārvietošanu starp ES dalībvalstīm vairs nebūs piemērojami
attiecībām starp ES-27 dalībvalstīm un Apvienoto Karalisti
(piemēram, uz Apvienoto Karalisti vairs neattieksies Kopienā
piemērotais preču piegādes un iegādes režīms, kā arī tālpārdošanas
režīms attiecībā uz precēm, ko pārdod uz Apvienoto Karalisti vai
pērk no turienes).
Tā vietā no izstāšanās dienas preču piegādēm un pārvietošanai starp
ES un Apvienoto Karalisti piemēros PVN noteikumus par importu un
eksportu. Tas nozīmē, ka preces, kas ievestas ES PVN teritorijā no
Apvienotās Karalistes vai ir jāizved no minētās teritorijas
transportēšanai uz Apvienoto Karalisti, tiks pakļautas muitas
uzraudzībai un var tikt pakļautas muitas kontrolei saskaņā ar Regulu
(ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības
Muitas kodeksu8.


Importējot preces ES9, būs jāmaksā PVN pēc likmes, ko
piemēro to pašu preču piegādēm ES10. PVN būs jāmaksā
muitas dienestiem importēšanas brīdī, izņemot gadījumus,
kad importa dalībvalsts atļauj iekļaut PVN nodokļa maksātāja
periodiskajā PVN deklarācijā11. Summas, kurai uzliek
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Šis paziņojums papildina “Paziņojumu ieinteresētajām personām – Apvienotās Karalistes izstāšanās
un ES noteikumi muitas un netiešo nodokļu jomā”, kas publicēts 2018. gada 30. janvārī.
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ES un Apvienotās Karalistes sarunās par izstāšanās līgumu ES cenšas vienoties ar Apvienoto Karalisti
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nodokli, pamatā ir muitas vērtība, bet to palielina a) nodokļi,
nodevas un citi maksājumi, kas maksājami ārpus importa
dalībvalsts, kā arī maksājumi, kas maksājami importēšanas
dēļ, izņemot iekasējamo PVN, un b) papildu izdevumi,
piemēram, komisijas maksa, iesaiņošanas, transportēšanas un
apdrošināšanas maksa, kas radušies līdz pirmajai galamērķa
vietai importēšanas dalībvalsts teritorijā, kā arī papildu
izdevumi, kas rodas no transporta uz citu galamērķa vietu ES
teritorijā, ja šī cita vieta ir zināma, kad iestājas nodokļa
iekasējamības gadījums12.
Muitas eksporta procedūra būs obligāta attiecībā uz Savienības
precēm, ko izved no ES muitas teritorijas. Vispirms eksportētājs
uzrādīs preces un pirmsizvešanas deklarāciju (muitas deklarāciju,
reeksporta deklarāciju, izvešanas kopsavilkuma deklarāciju) tajā
muitas iestādē, kas ir atbildīga par vietu, kurā tas veic
uzņēmējdarbību, vai tur, kur preces ir iepakotas vai iekrautas
eksporta pārvadājumam (eksporta muitas iestāde). Pēc tam preces
tiks uzrādītas muitas iestādē izvešanas vietā, kura var pārbaudīt
iesniegtās preces, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no
eksporta muitas iestādes, un uzraudzīs to fizisko izvešanu no ES
muitas teritorijas.
Preces tiks atbrīvotas no PVN, ja tās nosūta vai transportē uz
galamērķi ārpus ES13. Eksportējamo preču piegādātājam jāspēj
pierādīt, ka preces ir izvestas no ES. Šajā ziņā dalībvalstis parasti
balstās uz izvešanas apliecinājumu, ko eksporta muitas iestāde
piešķīrusi eksportētājam.
1.1.2.

Ieteikums nodokļa maksātājiem par gatavošanos tam, ka izstāšanās
var notikt bez izstāšanās līguma
Nodokļa maksātājiem ES būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai
nodrošinātu, ka tie var sniegt visus nepieciešamos pierādījumus
attiecībā uz to piegādēm Kopienas iekšienē un iegādēm Kopienas
iekšienē no Apvienotās Karalistes vai uz to pirms izstāšanās dienas
un attiecībā uz visām citām piegādēm, ko tie ir veikuši Apvienotajā
Karalistē vai saņēmuši no tās pirms izstāšanās dienas.
Nodokļa maksātājiem var nākties iepazīties ar muitas procedūrām un
formalitātēm, kas attiecas uz preču importu un eksportu14.
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Skatīt “Paziņojumu ieinteresētajām personām – Apvienotās Karalistes izstāšanās un ES noteikumi
muitas un netiešo nodokļu jomā”, 2018. gada 30. janvāris.
3

1.2.

Pakalpojumu sniegšanas režīms starp ES un Apvienoto Karalisti
1.2.1.

ES noteikumi par PVN pārrobežu pakalpojumu sniegšanai
ES PVN tiesību aktos ir paredzēti dažādi režīmi attiecībā uz PVN
maksājumiem/deklarācijām par pārrobežu pakalpojumu sniegšanu
dalībvalstīm un trešām valstīm vai no tām. Pakalpojumu sniegšanas
vieta ir atkarīga no dažādiem faktoriem, piemēram, pakalpojuma
veida, no tā, vai persona, kas saņem pakalpojumu, ir nodokļa
maksātājs, vietas, kur tiek sniegts pakalpojums, utt.
Apvienotās Karalistes izstāšanās var ietekmēt nodokļa maksātājus,
kuri veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē un kuri sniedz
pakalpojumus ES no izstāšanās dienas, un nodokļa maksātājus, kuri
veic uzņēmējdarbību ES un sniedz pakalpojumus Apvienotajā
Karalistē no izstāšanās dienas.
Dalībvalstīm ir atļauts pieprasīt iecelt nodokļu pārstāvi, ja nodokļa
maksātājs, kas sniedz pakalpojumus, veic uzņēmējdarbību trešā
valstī, kas nenodrošina administratīvu sadarbību un palīdzību PVN
piedziņā15. No izstāšanās dienas šī prasība var attiekties uz nodokļa
maksātājiem, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē.
Nodokļa maksātājiem, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā
Karalistē, piemērojot “mini vienas pieturas aģentūrasˮ (MOSS)
režīmu telekomunikāciju, apraides un elektronisko pakalpojumu
sniegšanai patērētājiem ES, būs jāmaina MOSS identifikācija (sk.
turpmāk 1.3. punktu).

1.2.2.

Ieteikums nodokļa maksātājiem par gatavošanos tam, ka izstāšanās
var notikt bez izstāšanās līguma
Nodokļa maksātājiem, kuri veic uzņēmējdarbību ES, būtu jāveic visi
vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka tie var sniegt visus
nepieciešamos pierādījumus attiecībā uz to sniegtajiem
pakalpojumiem pirms izstāšanās dienas, ko tie ir snieguši
Apvienotajā Karalistē vai saņēmuši no tās pirms izstāšanās dienas.
Nodokļa maksātājiem, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā
Karalistē, būs jāpārbauda, vai tiem tiks piemēroti jauni noteikumi par
atbildību attiecībā uz pakalpojumiem, kas tiek sniegti ES pēc
Apvienotās Karalistes izstāšanās.

1.3.

PVN deklarācijas iesniegšana, izmantojot “mini vienas pieturas
aģentūrasˮ režīmu
1.3.1.

ES “mini vienas pieturas aģentūrasˮ režīms
Saskaņā ar PVN direktīvas 58. pantu PVN par uzņēmumu
telekomunikāciju, radio un televīzijas apraides un elektronisko
pakalpojumu sniegšanu patērētājiem PVN maksā patēriņa dalībvalstī.
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PVN direktīvas 204. pants.
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PVN direktīvas 358.–369.k pants nosaka tiesisko regulējumu
attiecībā uz īpašiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kuri neveic
uzņēmējdarbību attiecīgā dalībvalstī un kuri sniedz telekomunikāciju
pakalpojumus,
apraides
pakalpojumus
vai
elektroniskos
pakalpojumus personām, kas nav nodokļa maksātāji ES, t.i., “mini
vienas pieturas aģentūrasˮ (MOSS) režīmu. MOSS dod nodokļa
maksātājam iespēju iesniegt identifikācijas dalībvalstij MOSS PVN
deklarāciju par katru kalendārā gada ceturksni. Minētā identifikācijas
dalībvalsts sadala MOSS PVN deklarāciju katrai patēriņa dalībvalstij
un nosūta datus dažādajām patēriņa dalībvalstīm.
PVN direktīva paredz MOSS režīmu nodokļa maksātājiem, kas veic
uzņēmējdarbību dalībvalstī, kura nav patēriņa dalībvalsts
(“Savienības MOSS režīms”), un MOSS režīmu nodokļa
maksātājiem, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī (“ārpussavienības
MOSS režīms”).
1.3.2.

Ieteikums nodokļa maksātājiem par gatavošanos tam, ka izstāšanās
var notikt bez izstāšanās līguma16
a) Nodokļa maksātāji, kas veic uzņēmējdarbību ES-27 dalībvalstīs
vai kādā trešā valstī un kas ir identificēti MOSS piemērošanai ES27 dalībvalstīs un gādā par uzņēmumu telekomunikāciju, apraides un
elektronisko pakalpojumu sniegšanu patērētājiem Apvienotajā
Karalistē
Šiem nodokļa maksātājiem jāmaksā PVN par sniegtajiem
pakalpojumiem līdz dienai pirms izstāšanās dienas, to ieskaitot (t. i.,
līdz 2019. gada 29. martam, to ieskaitot), saskaņā ar PVN direktīvu.
Attiecībā uz pakalpojumiem, kas sniegti Apvienotajā Karalistē pirms
izstāšanās dienas, Apvienotā Karaliste joprojām ir uzskatāma par
patēriņa dalībvalsti. Tādējādi MOSS PVN deklarācijām par
2019. gada pirmo ceturksni vajadzētu attiekties arī uz
pakalpojumiem, ko Apvienotajā Karalistē sniedz līdz izstāšanās
dienai, pat ja nodokļa maksātājiem ir jāiesniedz minētās MOSS PVN
deklarācijas pēc izstāšanās dienas.

b) Nodokļa maksātāji, kas ir identificēti MOSS piemērošanai
Apvienotajā Karalistē un gādā par uzņēmumu telekomunikāciju,
apraides un elektronisko pakalpojumu sniegšanu patērētājiem ES-27
dalībvalstīs
Šiem nodokļa maksātājiem jāmaksā PVN par pakalpojumiem
saskaņā ar PVN direktīvu. Bez izstāšanās līguma, lai atvieglotu ES16

Sarunās par ES un Apvienotās Karalistes izstāšanās līgumu ES cenšas vienoties ar Apvienoto Karalisti
par risinājumiem attiecībā uz PVN deklarācijām, kas iesniegtas saskaņā ar noteikumiem par “mini
vienas pieturas aģentūruˮ. Jo īpaši skatīt sarunu vadītāju līmenī saskaņotā izstāšanās līguma projekta
jaunāko
tekstu,
kas
pieejams
šeit:
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_agreement_coloured.pdf un ES un Apvienotās Karalistes valdības sarunu vedēju
kopīgo paziņojumu, kas iesniegts 2018. gada 19. jūnijā (https://ec.europa.eu/commission/brexitnegotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en).
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27 dalībvalstu deklarāciju iesniegšanu par pakalpojumiem, kas
sniegti no 2019. gada 1. janvāra līdz dienai pirms izstāšanās dienas,
to ieskaitot (t. i., līdz 2019. gada 29. martam, to ieskaitot),
minētajiem nodokļa maksātājiem būtu jāveic šādi pasākumi.


Nodokļa maksātājiem, kuri veic uzņēmējdarbību trešā valstī
un ir identificēti ārpussavienības MOSS režīma piemērošanai
Apvienotajā Karalistē: šiem nodokļa maksātājiem būtu
jāpārvieto sava MOSS identifikācija no Apvienotās Karalistes uz
ES-27 dalībvalsti. Agrīna pārcelšana, kas veikta pat pirms
2019. gada pirmā ceturkšņa, var atvieglot turpmākās korekcijas
saistībā ar MOSS deklarācijām, kas iesniegtas pirms izstāšanās
dienas17.



Nodokļa maksātājiem, kuri veic uzņēmējdarbību trešā valstī
un kuru pastāvīgā uzņēmējdarbības vieta ir Apvienotajā
Karalistē un vismaz vienā ES-27 dalībvalstī: Ja šie nodokļa
maksātāji ir izvēlējušies tikt identificēti Savienības MOSS
režīmam Apvienotajā Karalistē un saglabā savu pastāvīgo
uzņēmējdarbības vietu Apvienotajā Karalistē, šiem nodokļa
maksātājiem to lēmums principā ir saistošs attiecīgajā kalendārajā
gadā un divos turpmākajos kalendārajos gados (saskaņā ar PVN
direktīvas 369.a panta otro daļu). Tomēr, ņemot vērā to, ka no
izstāšanās dienas tie nevar palikt identificēti Savienības MOSS
režīmā Apvienotajā Karalistē, tiem būtu jāpārceļ sava
identifikācija Savienības MOSS režīmā no Apvienotās Karalistes
uz ES-27 dalībvalsti, sākot no izstāšanās dienas18.



Nodokļa maksātāji, kuri veic uzņēmējdarbību tikai
Apvienotajā Karalistē: Ja šie nodokļa maksātāji ir izvēlējušies
identificēties Savienības MOSS režīmam un saglabāt savu
pastāvīgo uzņēmējdarbības vietu Apvienotajā Karalistē, un vēlas
turpināt izmantot MOSS režīmu, tiem būtu jāreģistrējas
ārpussavienības MOSS režīmā kādā no ES-27 dalībvalstīm no
izstāšanās dienas saskaņā ar PVN direktīvas 359. pantu, jo no
izstāšanās dienas tie tiks uzskatīti par nodokļa maksātājiem, kuri
neveic uzņēmējdarbību ES.

Ja saskaņā ar 1.3.2. iedaļā sniegtajiem ieteikumiem nodokļa maksātāji, kas
pašlaik ir identificēti MOSS režīmam Apvienotajā Karalistē, tiktu
identificēti MOSS režīmam kādā no ES-27 dalībvalstīm, saskaņā ar PVN
direktīvas 369.f pantu tie varētu ziņot par saviem ar ES-27 valstu
17

Eiropas Savienībā korektīvās deklarācijas var iesniegt vēl trīs gadus pēc attiecīgā taksācijas perioda
beigām (Padomes Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2011 61. panta 2. punkts).
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PVN direktīvas 369.a panta otrajā daļā paredzēts, ka šiem nodokļa maksātājiem to lēmums ir saistošs
attiecīgajā kalendārajā gadā un divos turpmākajos kalendārajos gados. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja to
lēmums identificēties Savienības MOSS režīmam Apvienotajā Karalistē tika pieņemts pirms
2017. gada, šie nodokļa maksātāji jau pirms izstāšanās dienas varētu pārvietot savu identifikāciju
Savienības MOSS režīmam uz kādu ES-27 dalībvalsti.
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klientiem veiktajiem MOSS darījumiem 2019. gada pirmajā ceturksnī
pirmajā MOSS PVN deklarācijā, ko tie iesniedz kādā no ES-27
dalībvalstīm 2019. gada aprīlī.
2.

PVN ATMAKSA
2.1.

ES noteikumi par PVN atmaksu
ES PVN tiesību aktos ir paredzēti dažādi režīmi attiecībā uz PVN atmaksu
nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību tajā dalībvalstī, kurā tie ir
samaksājuši PVN. Tas atkarīgs no tā, vai nodokļu maksātājs veic
uzņēmējdarbību ES vai kādā trešajā valstī.
a) Nodokļa maksātāji, kas veic uzņēmējdarbību ES
Saskaņā ar PVN direktīvas 170. un 171. pantu nodokļa maksātāji, kas veic
uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, var pieprasīt, lai dalībvalsts, kurā tie neveic
uzņēmējdarbību, atmaksā tajā samaksāto PVN. Izmanto šādu procedūru:


atmaksas pieteikumu iesniedz dalībvalstij, kurā veic
uzņēmējdarbību, vēlākais līdz tā kalendārā gada, kas seko
atmaksas periodam, 30. septembrim (Direktīvas 2008/9/EK
15. pants);



dalībvalsts, kurā veic uzņēmējdarbību, pārsūta atmaksas
pieteikumu atmaksas dalībvalstij 15 dienu laikā (Padomes
Regulas (ES) Nr. 904/2010 48. panta 1. punkts19);



atmaksas dalībvalstij četru mēnešu laikā jāpieņem lēmums par
atmaksas pieteikumu (Direktīvas 2008/9/EK 19. panta 2. punkts);
ja atmaksas pieteikums ir apstiprināts, atmaksājamā summa
jāsamaksā četru mēnešu + 10 darbdienu laikā (Direktīvas
2008/9/EK 22. pants); šos termiņus var pagarināt, ja atmaksas
dalībvalsts pieprasa papildinformāciju (Direktīvas 2008/9/EK
21. pants).

b) Nodokļa maksātāji, kas veic uzņēmējdarbību ārpus ES
Saskaņā ar Padomes Trīspadsmito direktīvu 86/560/EEK (1986. gada
17. novembris) par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma
nodokļiem – pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība nodokļiem
pakļautajām personām, kas nav reģistrētas Kopienas teritorijā20 (turpmāk
“13. PVN direktīva”), uz PVN atmaksu, ko dalībvalstis veic attiecībā uz
nodokļa maksātājiem, kuri veic uzņēmējdarbību ārpus ES, attiecas šādi
nosacījumi:

19

Padomes Regula (ES) Nr. 904/2010 (2010. gada 7. oktobris) par administratīvu sadarbību un
krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (OV L 268, 12.10.2010., 1. lpp.).
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OV L 326, 21.11.1986., 40. lpp.
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pieteikums jāiesniedz tieši dalībvalstij, no kuras tiek prasīta
atmaksa, saskaņā ar šīs dalībvalsts noteikto kārtību (13. PVN
direktīvas 3. panta 1. punkts);



uz PVN atmaksu var attiecināt savstarpīguma principu (kas
nozīmē, ka atmaksa ir atļauta tikai tad, ja trešā valsts piešķir PVN
atmaksu arī nodokļa maksātājiem, kuri veic uzņēmējdarbību
attiecīgajā dalībvalstī (13. PVN direktīvas 2. panta 2. punkts);



katra dalībvalsts var prasīt, lai nodokļa maksātājs, kas veic
uzņēmējdarbību trešā valstī, norīko nodokļu pārstāvi PVN
atmaksas saņemšanai (13. PVN direktīvas 2. panta 3. punkts).

Ieteikums nodokļa maksātājiem par gatavošanos tam, ka izstāšanās var
notikt bez izstāšanās līguma21
a) Nodokļa maksātāji, kas veic uzņēmējdarbību ES-27 dalībvalstīs un pieprasa
atmaksu no Apvienotās Karalistes
Šiem nodokļa maksātājiem ir tiesības uz atmaksu no Apvienotās Karalistes
par periodu līdz dienai pirms izstāšanās dienas, to ieskaitot (t. i., līdz
2019. gada 29. martam, to ieskaitot). Pašlaik nav skaidrības par turpmāko
Apvienotās Karalistes režīmu attiecībā uz PVN atmaksu nodokļa
maksātājiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Apvienotās Karalistes. Tādēļ
nodokļa maksātājiem, kas veic uzņēmējdarbību ES-27 valstīs, būtu jāapsver
iespēja pieprasīt atmaksu no Apvienotās Karalistes, kamēr Apvienotā
Karaliste joprojām ir dalībvalsts, ar noteikumu, ka ir izpildīti PVN direktīvā
un Direktīvā 2008/9/EK paredzētie nosacījumi.
b) Nodokļa maksātāji, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē un
pieprasa atmaksu no ES-27 dalībvalsts
No izstāšanās dienas uz šo nodokļa maksātāju atmaksas pieprasījumiem, kas
iesniegti ES-27 dalībvalstīm, attieksies procesuālie ES noteikumi attiecībā uz
nodokļa maksātājiem, kuri veic uzņēmējdarbību ārpus ES (skatīt iepriekš).

Komisijas
tīmekļvietne
par
nodokļu
un
muitas
savienību
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) sniedz vispārīgu informāciju par
sekām, kādas saistībā ar iespējamo izstāšanos varētu rasties PVN jomā. Tās lapas
vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar papildu informāciju.

21

ES un Apvienotās Karalistes sarunās par Apvienotās Karalistes izstāšanās līgumu ES cenšas vienoties
ar Apvienoto Karalisti, lai nodrošinātu PVN atmaksu attiecībā uz darījumiem pirms pārejas laika
beigām situācijās, kad nodokļa maksātājs nevar iesniegt atmaksas pieprasījumu vai dzīvesvietas valsts
to nevar pārsūtīt pirms pārejas laika beigām. Jo īpaši skatīt sarunu vadītāju līmenī saskaņotā izstāšanās
līguma projekta jaunāko tekstu, kas pieejams šeit: https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_agreement_coloured.pdf, un ES un Apvienotās Karalistes valdības sarunu vedēju
kopīgo paziņojumu, kas iesniegts 2018. gada 19. jūnijā (https://ec.europa.eu/commission/brexitnegotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en).
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