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Tarkistus 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Nykyään on voimassa menettely, jonka 
mukaan komission on ilmaistava kantansa 
siihen, onko kilpailu vaarassa vääristyä sen 
vuoksi, että maakaasuun, sähköön ja 
kaukolämpöön sovelletaan alennettua 
verokantaa. Viimeaikaiset kokemukset 
tämän menettelyn soveltamisesta ovat 
osoittaneet sen olevan vanhentunut ja 
tarpeeton. Verotuspaikan määrittämistä 
koskevilla säännöillä varmistetaan jo, että 
arvonlisävero kannetaan siinä paikassa, 
jossa hankkija tosiasiallisesti kuluttaa 
maakaasun, sähkön, lämpö- ja 
jäähdytysenergian. Näiden sääntöjen avulla 
vältetään kilpailun vääristyminen 
jäsenvaltioiden välillä. On kuitenkin yhä 
tarpeen varmistaa, että komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille annetaan riittävästi 
tietoja, kun jokin jäsenvaltio ottaa 
alennetun verokannan käyttöön tällä hyvin 
herkällä alalla. Sen vuoksi tarvitaan 
menettelyä, jossa asiasta kuullaan 
ennakolta arvonlisäverokomiteaa.

(6) Nykyään on voimassa menettely, jonka 
mukaan komission on ilmaistava kantansa 
siihen, onko kilpailu vaarassa vääristyä sen 
vuoksi, että maakaasuun, sähköön ja 
kaukolämpöön sovelletaan alennettua 
verokantaa. Viimeaikaiset kokemukset 
tämän menettelyn soveltamisesta ovat 
osoittaneet sen olevan vanhentunut ja 
tarpeeton. Verotuspaikan määrittämistä 
koskevilla säännöillä varmistetaan jo, että 
arvonlisävero kannetaan siinä paikassa, 
jossa hankkija tosiasiallisesti kuluttaa 
maakaasun, sähkön, lämpö- ja 
jäähdytysenergian. Näiden sääntöjen avulla 
vältetään kilpailun vääristyminen 
jäsenvaltioiden välillä. On kuitenkin yhä 
tarpeen varmistaa, että komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille annetaan riittävästi 
tietoja, kun jokin jäsenvaltio ottaa 
alennetun verokannan käyttöön tällä hyvin 
herkällä alalla. Kyseiset alennetut 
arvonlisäverokannat on suunniteltava 
siten, että ne tukevat yhteisön muiden 
tavoitteiden saavuttamista, kuten 
Euroopan unionin Kioton pöytäkirjan 
mukaiset energia- ja ympäristötavoitteet. 
Sen vuoksi tarvitaan menettelyä, jossa 
asiasta kuullaan ennakolta 
arvonlisäverokomiteaa.

Or. en
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Tarkistus 12
Zsolt László Becsey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tässä yhteydessä tätä sääntöä olisi 
sovellettava verovelvolliselle luovutettuun 
kiinteään omaisuuteen ja tällaiseen 
omaisuuteen liittyviin merkittäviin 
palveluihin, jotka on suoritettu 
verovelvolliselle. Nämä ovatkin 
tärkeimmät tapaukset ottaen huomioon 
tällaisen omaisuuden arvo ja taloudellinen 
käyttöikä sekä se seikka, että tällaista 
omaisuutta käytetään yleensä muuhunkin 
kuin liiketoimintaan.

(10) Tässä yhteydessä tätä sääntöä olisi 
sovellettava verovelvolliselle luovutettuun 
kiinteään omaisuuteen ja tällaiseen 
omaisuuteen liittyviin merkittäviin 
palveluihin, jotka on suoritettu 
verovelvolliselle. Nämä ovatkin 
tärkeimmät tapaukset ottaen huomioon 
tällaisen omaisuuden arvo ja taloudellinen 
käyttöikä sekä se seikka, että tällaista 
omaisuutta käytetään yleensä muuhunkin 
kuin liiketoimintaan. Komission olisi 
lisäksi arvioitava mahdollisuutta 
laajentaa oikaisujärjestelmää niin, että se 
koskee kaikentyyppisiä arvokkaita 
aineellisia hyödykkeitä, jolloin sen on 
määritettävä aineellisten hyödykkeiden 
mahdollisen sisällyttämisen arvokynnys ja 
eriteltävä oikaisujärjestelmän 
kyseisenlaisesta laajentamisesta johtuvien 
lisääntyneiden hallinnollisten ja 
tarkastusvalmiuksien aiheuttamat 
kustannukset.

Or. en

Perustelu

Kiinteään omaisuuteen sovellettua oikaisujärjestelmää on laajennettava kaikkiin aineellisiin 
hyödykkeisiin ja tavaroihin, jotta luodaan oikeudenmukainen ALV:n vähennysjärjestelmä 
liiketoimille, jotka antavat oikeuden kyseisten hyödykkeiden yhdistettyyn käyttöön. 
Välttämättömät kustannukset on otettava asianmukaisesti huomioon.
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Tarkistus 13
Zsolt László Becsey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 11 kohta
direktiivi 2006/112/EY
168 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Kun on kyse kiinteän omaisuuden 
hankkimisesta, rakentamisesta, 
kunnostamisesta tai perusteellisesta 
muuntamisesta, samanaikaisesti 
verosaatavan kanssa syntyvän 
vähennysoikeuden alkuperäinen käyttö 
rajoitetaan siihen osuuteen, jolla kiinteää 
omaisuutta tosiasiallisesti käytetään 
vähennykseen oikeuttaviin liiketoimiin.

Kun on kyse kiinteän omaisuuden ja 
muiden arvokkaiden aineellisten 
hyödykkeiden hankkimisesta, 
rakentamisesta, kunnostamisesta tai 
perusteellisesta muuntamisesta, 
samanaikaisesti verosaatavan kanssa 
syntyvän vähennysoikeuden alkuperäinen 
käyttö rajoitetaan siihen osuuteen, jolla 
kiinteää omaisuutta tosiasiallisesti 
käytetään vähennykseen oikeuttaviin 
liiketoimiin.

Poiketen siitä, mitä 26 artiklassa säädetään, 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun 
kiinteän omaisuuden käyttöosuudessa 
tapahtuvat muutokset otetaan huomioon 
niillä ehdoilla, joista säädetään 187, 188, 
190 ja 192 artiklassa vähennysoikeuden 
alkuperäisen käytön oikaisemisen osalta.

Poiketen siitä, mitä 26 artiklassa säädetään, 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun 
kiinteän omaisuuden ja muiden 
arvokkaiden aineellisten hyödykkeiden 
käyttöosuudessa tapahtuvat muutokset 
otetaan huomioon niillä ehdoilla, joista 
säädetään 187, 188, 190 ja 192 artiklassa 
vähennysoikeuden alkuperäisen käytön 
oikaisemisen osalta.

Toisessa alakohdassa tarkoitetut muutokset 
otetaan huomioon ajanjaksona, jonka 
jäsenvaltiot määrittelevät 187 artiklan 
1 kohdan nojalla kiinteistöinvestointeja
varten.”.

Toisessa alakohdassa tarkoitetut muutokset 
otetaan huomioon ajanjaksona, jonka 
jäsenvaltiot määrittelevät 187 artiklan 
1 kohdan nojalla kiinteistöjä ja muita 
arvokkaita aineellisia hyödykkeitä 
koskevia investointeja varten.”.

Or. en

Perustelu
Kiinteään omaisuuteen sovellettua oikaisujärjestelmää on laajennettava kaikkiin aineellisiin 
hyödykkeisiin ja tavaroihin, jotta luodaan oikeudenmukainen ALV:n vähennysjärjestelmä 
liiketoimille, jotka antavat oikeuden kyseisten hyödykkeiden yhdistettyyn käyttöön. 
Välttämättömät kustannukset on otettava asianmukaisesti huomioon.
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