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_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Odotettujen arvonlisäverotulojen ja 
tosiasiassa kerättyjen 
arvonlisäverotulojen välinen ero (niin 
sanottu arvonlisäverovaje) unionissa oli 
vuonna 2015 noin 152 miljardia euroa, ja 
rajatylittävät petokset aiheuttavat 
unionille vuosittain noin 50 miljardin 
euron verran arvonlisäverotulojen 
menetyksiä, mikä tekee arvonlisäverosta 
tärkeän kysymyksen, jota olisi käsiteltävä 
unionin tasolla, ja 
määräpaikkaperiaatteeseen perustuvan 
lopullisen arvonlisäverojärjestelmän 
hyväksymisestä välttämätöntä.
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kyseisten 1 päivänä tammikuuta 
2015 käyttöön otettujen erityisjärjestelmien 
arvioinnissa on havaittu useita parannusta 
kaipaavia osa-alueita. Ensinnäkin olisi 
sellaisten johonkin jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden mikroyritysten osalta, 
jotka suorittavat satunnaisesti tällaisia 
palveluja muissa jäsenvaltioissa, 
lievennettävä vaatimusta noudattaa 
arvonlisäverovelvoitteita muissa 
jäsenvaltioissa kuin omassa 
sijoittautumisjäsenvaltiossaan. Sen vuoksi 
olisi otettava käyttöön yhteisön laajuinen 
raja-arvo, jonka alittuessa tällaisista 
suorituksista kannetaan arvonlisäveroa 
yritysten sijoittautumisjäsenvaltiossa. 
Toiseksi velvoite noudattaa kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden laskutus- ja 
kirjanpitovaatimuksia, joissa palveluja 
suoritetaan, on erittäin työläs. Yrityksiin 
kohdistuvan rasituksen lieventämiseksi 
olisi näin ollen sovellettava 
erityisjärjestelmiä käyttävän suorittajan 
tunnistamisjäsenvaltion laskutus- ja 
kirjanpitosääntöjä. Kolmanneksi 
yhteisöön sijoittautumattomat 
verovelvolliset, jotka ovat rekisteröityneet 
arvonlisäverovelvollisiksi jossakin 
jäsenvaltiossa (esim. koska ne harjoittavat 
satunnaisesti arvonlisäveron alaista 
liiketoimintaa kyseisessä jäsenvaltiossa), 
eivät voi käyttää yhteisöön 
sijoittautumattomien verovelvollisten 
erityisjärjestelmää eivätkä yhteisöön 
sijoittautuneiden verovelvollisten 
erityisjärjestelmää. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että tällaiset verovelvolliset 
voisivat käyttää yhteisöön 
sijoittautumattomien verovelvollisten 
erityisjärjestelmää.

(3) Kyseisten 1 päivänä tammikuuta 
2015 käyttöön otettujen erityisjärjestelmien 
arvioinnissa on havaittu useita parannusta 
kaipaavia osa-alueita. Ensinnäkin olisi 
sellaisten johonkin jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden mikroyritysten osalta, 
jotka suorittavat satunnaisesti tällaisia 
palveluja muissa jäsenvaltioissa, 
lievennettävä vaatimusta noudattaa 
arvonlisäverovelvoitteita muissa 
jäsenvaltioissa kuin omassa 
sijoittautumisjäsenvaltiossaan. Sen vuoksi 
olisi otettava käyttöön yhteisön laajuinen 
raja-arvo, jonka alittuessa tällaisista 
suorituksista kannetaan arvonlisäveroa 
yritysten sijoittautumisjäsenvaltiossa. 
Toiseksi velvoite noudattaa kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden laskutusvaatimuksia, 
joissa palveluja suoritetaan, on erittäin 
työläs. Yrityksiin kohdistuvan rasituksen 
lieventämiseksi olisi näin ollen sovellettava 
erityisjärjestelmiä käyttävän suorittajan 
tunnistamisjäsenvaltion laskutussääntöjä. 
Kolmanneksi yhteisöön 
sijoittautumattomat verovelvolliset, jotka 
ovat rekisteröityneet 
arvonlisäverovelvollisiksi jossakin 
jäsenvaltiossa (esim. koska ne harjoittavat 
satunnaisesti arvonlisäveron alaista 
liiketoimintaa kyseisessä jäsenvaltiossa), 
eivät voi käyttää yhteisöön 
sijoittautumattomien verovelvollisten 
erityisjärjestelmää eivätkä yhteisöön 
sijoittautuneiden verovelvollisten 
erityisjärjestelmää. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että tällaiset verovelvolliset 
voisivat käyttää yhteisöön 
sijoittautumattomien verovelvollisten 
erityisjärjestelmää.
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Vaikka arvonlisäveron 
erityisjärjestelmää koskeva arviointi on 
ollut pitkälti myönteinen, 99 prosenttia 
erityisjärjestelmän kautta käsiteltyjen 
arvonlisäverotulojen ilmoituksista on 
peräisin ainoastaan 13 prosentilta 
rekisteröidyistä yrityksistä, mikä osoittaa, 
että jäsenvaltioiden olisi mainostettava 
arvonlisäveron erityisjärjestelmää 
laajemmalle pienten ja keskisuurten 
yritysten joukolle, jotta voidaan voittaa 
rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin 
esteet.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Tämä muutosdirektiivi voisi johtaa 
pienten lähetysten hallinnollisten 
kustannusten lisäykseen, sillä kyseiset 
paketit on merkittävä erikseen 
osoituksena siitä, että on käytetty tuonnin 
arvonlisäverojärjestelmää, ja postin on 
lajiteltava paketit sen mukaan, onko 
käytetty tuonnin 
arvonlisäverojärjestelmää. 
Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota postialaan 
kohdistuviin vaikutuksiin.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tämän direktiivin säännösten 
soveltamisen alkamispäivä olisi 

(14) Tämän direktiivin säännösten 
soveltamisen alkamispäivä olisi 
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vahvistettava ottamalla tarvittaessa 
huomioon tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavien 
toimenpiteiden toteuttamisen vaatima aika 
sekä se, kuinka pitkän ajan jäsenvaltiot 
tarvitsevat mukauttaakseen 
arvonlisäverovelvolliseksi 
rekisteröitymisessä käytettävät tietotekniset 
järjestelmänsä sekä arvonlisäveron 
ilmoittamista ja maksamista koskevat 
tietotekniset järjestelmänsä.

vahvistettava ottamalla tarvittaessa 
huomioon tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavien 
toimenpiteiden toteuttamisen vaatima aika 
sekä se, kuinka pitkän ajan jäsenvaltiot ja 
yritykset tarvitsevat mukauttaakseen 
arvonlisäverovelvolliseksi 
rekisteröitymisessä käytettävät tietotekniset 
järjestelmänsä sekä arvonlisäveron 
ilmoittamista ja maksamista koskevat 
tietotekniset järjestelmänsä.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Komission ehdotus on 
ainoastaan osa arvonlisäverovajeen 
umpeen kuromista. Unionissa tarvitaan 
lisätoimia arvonlisäveropetosten 
torjumiseksi tehokkaasti.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1) Lisätään 14 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”3 a. Verovelvollisen, joka omissa 
nimissään mutta toisen lukuun toimien 
osallistuu sellaisten tavaroiden 
etämyyntiin, jotka sisältyvät kolmansista 
maista tai kolmansilta alueilta tuotuihin 
lähetyksiin, joiden todellinen arvo on 
vähemmän kuin 150 euroa tai sen vasta-
arvo kansallisena valuuttana, ja jonka 
vuotuinen liikevaihto on yli 
1 000 000 euroa tai sen vasta-arvo 
kansallisena valuuttana kyseisenä 
kalenterivuonna, mukaan luettuina 
tapaukset, joissa etämyyntitarkoitukseen 
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käytetään teleliikenneverkkoa, rajapintaa 
tai portaalia, on katsottava itse 
vastaanottaneen ja luovuttaneen kyseiset 
tavarat.”

Perustelu

Verkkoalustojen olisi oltava velvollisia suorittamaan tavaran maahantuonnista aiheutuvat 
alv-maksut, kun on olemassa riski, että kolmansissa maissa sijaitsevat toimittajat eivät maksa 
arvonlisäveroa. Täydellisen tulli-ilmoituksen antaminen on pakollista arvoltaan yli 150 euron 
maahantuonnista, mikä pienentää riskiä, ettei alv:tä makseta. Jotta alv-vastuun rasitetta ei 
sälytetä pk-yrityksille tai aloitteleville yrityksille, otetaan käyttöön 1 000 000 euron 
liikevaihdon kynnysarvo.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
58 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) palvelut suoritetaan hankkijoille, 
jotka sijaitsevat missä tahansa muussa 
jäsenvaltiossa kuin a alakohdassa 
tarkoitetussa jäsenvaltiossa;

b) palvelut suoritetaan hankkijoille, 
jotka sijaitsevat missä tahansa muussa 
jäsenvaltiossa kuin a alakohdassa 
tarkoitetussa jäsenvaltiossa; ja

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
58 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tällaisten suoritusten kokonaisarvo 
arvonlisäverolla vähennettynä on kuluvana 
kalenterivuonna enintään 10 000 euroa tai 
vastaava kansallisena valuuttana ilmaistava 
määrä, eikä tämä määrä ole ylittynyt 
edellisenäkään kalenterivuotena.

c) tällaisten suoritusten kokonaisarvo 
arvonlisäverolla vähennettynä on kuluvana 
kalenterivuonna enintään 35 000 euroa tai 
vastaava kansallisena valuuttana ilmaistava 
määrä, eikä tämä määrä ole ylittynyt 
edellisenäkään kalenterivuotena.
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
369 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Tunnistamisjäsenvaltion on 
määritettävä, miten pitkän ajan yhteisöön 
sijoittautumattoman verovelvollisen on 
säilytettävä tämä kirjanpito.”

”Tämä kirjanpito on säilytettävä viiden 
vuoden ajan sen kalenterivuoden lopusta, 
jona liiketoimi suoritettiin.”

Perustelu

Viisi vuotta on riittävä aika, jotta vähennetään rehellisille veronmaksajille aiheutuvaa 
rasitetta.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 2006/112/EY muutokset, jotka 
tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2021.

Direktiivin 2006/112/EY muutokset, jotka 
tulevat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 
2021

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan 1 päivästä tammikuuta 2021 
alkaen direktiivi 2006/112/EY seuraavasti:

Muutetaan 1 päivästä huhtikuuta 2021 
alkaen direktiivi 2006/112/EY seuraavasti:

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
V osasto – 3 a luku – 59 c artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus
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c) näiden säännösten soveltamisalaan 
kuuluvien suoritusten ja luovutusten 
kokonaisarvo arvonlisäverolla 
vähennettynä on kuluvana kalenterivuonna 
enintään 10 000 euroa tai vastaava 
kansallisena valuuttana ilmaistava määrä, 
eikä tämä määrä ole ylittynyt 
edellisenäkään kalenterivuotena.

c) näiden säännösten soveltamisalaan 
kuuluvien suoritusten ja luovutusten 
kokonaisarvo arvonlisäverolla 
vähennettynä on kuluvana kalenterivuonna 
enintään 35 000 euroa tai vastaava 
kansallisena valuuttana ilmaistava määrä, 
eikä tämä määrä ole ylittynyt 
edellisenäkään kalenterivuotena.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
143 artikla – 1 kohta – c a alakohta

Komission teksti Tarkistus

”c a) tavaroiden tuonti, kun arvonlisävero 
on ilmoitettu XII osaston 6 luvun 4 jakson 
erityisjärjestelmän mukaisesti ja 
luovuttajan tai tämän puolesta toimivan 
välittäjän 369 q artiklan mukainen 
arvonlisäverotunniste on annettu 
tuojajäsenvaltion toimivaltaiselle 
tullitoimipaikalle viimeistään tuonti-
ilmoituksen antamishetkellä;”.

”c a) tavaroiden tuonti, kun arvonlisävero 
on ilmoitettu XII osaston 6 luvun 4 jakson 
erityisjärjestelmän mukaisesti ja 
luovuttajan tai tämän puolesta toimivan 
välittäjän 369 q artiklan mukainen 
arvonlisäverotunniste on annettu 
tuojajäsenvaltion toimivaltaiselle 
tullitoimipaikalle viimeistään tuonti-
ilmoituksen antamishetkellä, ja komissio 
täsmentää säädöksessä tuonti-ilmoituksen 
tarkan luonteen;”

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
369 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sallittava, että kaikki 
yhteisön sisäistä tavaroiden etämyyntiä 
harjoittavat verovelvolliset ja kaikki 
kulutusjäsenvaltioon sijoittautumattomat 
verovelvolliset, jotka suorittavat palveluja 
sellaiselle muulle kuin verovelvolliselle 
henkilölle, joka on sijoittautunut 
kyseiseen jäsenvaltioon tai jonka 
kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on 
kyseisessä jäsenvaltiossa, voivat käyttää 

Jäsenvaltioiden on sallittava, että kaikki 
yhteisön sisäistä tavaroiden etämyyntiä 
harjoittavat verovelvolliset ja kaikki 
kulutusjäsenvaltioon sijoittautumattomat 
verovelvolliset, jotka suorittavat mitä 
tahansa palveluja sellaiselle muulle kuin 
verovelvolliselle henkilölle, voivat käyttää 
tämän luvun mukaista erityisjärjestelmää 
riippumatta siitä, mihin kyseiset muut 
kuin verovelvolliset henkilöt ovat 
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tätä erityisjärjestelmää. Tätä 
erityisjärjestelmää sovelletaan kaikkiin 
yhteisössä näin suoritettuihin palveluihin 
tai näin luovutettuihin tavaroihin.

sijoittautuneet tai missä niiden kotipaikka 
tai vakinainen asuinpaikka on. Tätä 
erityisjärjestelmää sovelletaan kaikkiin 
yhteisössä näin suoritettuihin palveluihin 
tai näin luovutettuihin tavaroihin.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 29 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
369 l artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) Tavaroiden arvo, joka ei saa ylittää 
150 euroa tämän kohdan mukaisesti, 
määritetään valuutan muuntamisella 
unionin tullikoodeksin 53 artiklan nojalla 
edellyttäen, että kauppaa käydään 
ulkomaisella valuutalla.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
369 y artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun henkilölle, jolle todelliselta arvoltaan 
enintään 150 euron lähetyksiin sisältyvät 
tuontitavarat on tarkoitettu, ei valitse 
tavaroiden tuontia koskevien 
vakiojärjestelyjen soveltamista, mukaan 
lukien 94 artiklan 2 kohdan mukainen 
alennetun arvonlisäverokannan 
soveltaminen, tuojajäsenvaltion on 
sallittava, että tavarat tullille yhteisön 
alueella esittävä henkilö käyttää tuonnin 
arvonlisäveron ilmoittamista ja maksamista 
koskevia erityisjärjestelyjä sellaisten 
tavaroiden osalta, joiden lähetys tai 
kuljetus päättyy kyseiseen jäsenvaltioon.

Kun todelliselta arvoltaan enintään 150 
euron lähetyksiin sisältyvien tavaroiden 
tuonnissa ei käytetä 6 luvun 4 jaksossa 
tarkoitettua erityisjärjestelmää, 
tuojajäsenvaltion on sallittava, että tavarat 
tullille yhteisön alueella esittävä henkilö 
käyttää sen henkilön puolesta, jolle 
tavarat on tarkoitettu, tuonnin 
arvonlisäveron ilmoittamista ja maksamista 
koskevia erityisjärjestelyjä sellaisten 
tavaroiden osalta, joiden lähetys tai 
kuljetus päättyy kyseiseen jäsenvaltioon.
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
369 z artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) henkilön, joka esittää tavarat tullille 
yhteisön alueella, on oltava vastuussa 
arvonlisäveron kantamisesta henkilöltä, 
jolle tavarat on tarkoitettu:

b) henkilön, joka ilmoittaa tavarat 
tullille yhteisön alueella, on oltava 
vastuussa arvonlisäveron kantamisesta 
henkilöltä, jolle tavarat on tarkoitettu:

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 30 alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
369 z artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tavarat 
tullille yhteisön alueella esittävän henkilön 
on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet 
varmistaakseen, että henkilö, jolle tavarat 
on tarkoitettu, maksaa asianmukaisen 
veron.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tavarat 
tullille yhteisön alueella ilmoittavan 
henkilön on toteutettava asianmukaiset 
toimenpiteet varmistaakseen, että henkilö, 
jolle tavarat on tarkoitettu, maksaa 
asianmukaisen veron.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan direktiivin 2009/132/EY IV 
osasto 1 päivänä tammikuuta 2021.

Poistetaan direktiivin 2009/132/EY IV 
osasto 1 päivänä huhtikuuta 2021.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on sovellettava 2 ja 3 artiklan 
noudattamisen edellyttämiä säännöksiä 1 

Niiden on sovellettava 2 ja 3 artiklan 
noudattamisen edellyttämiä säännöksiä 
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päivästä tammikuuta 2021. 1 päivästä huhtikuuta 2021.

Perustelu

Komissiolla ja jäsenvaltioilla on oikeudellinen velvoite sallia yritysten rekisteröityä uuteen 
arvonlisäveron erityisjärjestelmään viimeistään 31. joulukuuta 2020. Esittelijä katsoo 
kuitenkin, että yrityksille olisi annettava vielä kolme lisäkuukautta, jotta ne voivat mukauttaa 
omat IT-järjestelmänsä siten, että ne voidaan yhdistää komission ja jäsenvaltioiden 
kehittämään uuteen erityisjärjestelmään. Tällä tarkistuksella on erityisesti tarkoitus helpottaa 
pk-yritysten pääsyä erityisjärjestelmään. Esittelijä pitää tarpeellisena antaa yrityksille kolme 
kuukautta lisäaikaa, varsinkin kun otetaan huomioon vaikeudet, jotka arvonlisäveron 
erityisjärjestelmän voimaantulo aiheutti.


