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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0497/2006, R Chamberlain, Ison-Britannian kansalainen, tupakan 
tuonnista Ranskasta ja siihen liittyneestä ajoneuvon takavarikoinnista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Ison-Britannian tulliviranomaiset pysäyttivät vetoomuksen esittäjän ja hänen kumppaninsa 
eurotunnelin alussa Ranskassa ja kysyivät heiltä, minkä verran tupakkaa he olivat ostaneet 
Belgiasta itselleen ja perheelleen. Vetoomuksen esittäjä korosti, että heille ei ollut annettu 
mahdollisuutta maksaa tullia tavaroistaan, jotka sen sijaan takavarikoitiin. Lisäksi heidän 
autonsa takavarikoitiin.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. marraskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007

Tiedot

Vetoomuksen esittäjä teki matkan Ranskaan. Hänen palatessaan 27. huhtikuuta 2006 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Ison-Britannian tulliviranomaiset pysäyttivät hänet 
eurotunnelin alussa. Tupakat, jotka hän ja hänen vaimonsa olivat tuoneet omaan ja perheensä 
käyttöön, takavarikoitiin yhdessä heidän ajoneuvonsa kanssa. Hän ilmoitti vetoomuksessaan, 
että hänelle ei annettu mahdollisuutta maksaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa tullia 
tupakoista. 

Yhteisön säännöt

Tupakan ja alkoholijuomien − tavaroiden, joiden verotus on ankaraa useimmissa 
jäsenvaltioissa ja joihin liittyy erityisen herkästi petosta − vapaan liikkuvuuden 
helpottamiseksi jäsenvaltiot ovat sopineet yhteisistä säännöistä, jotka on vahvistettu yhteisön 
lainsäädännössä (erityisesti direktiivissä 92/12/ETY). Tämä järjestelmä perustuu
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periaatteeseen, jonka mukaan näitä tavaroita olisi verotettava siinä valtiossa, jossa ne on 
tarkoitettu kulutettaviksi.

Poikkeus tästä on tehty yksityishenkilöiden omaan käyttöönsä hankkiman tupakan ja 
alkoholin osalta (missä omalla käytöllä tarkoitetaan, että ostajan itsensä on kulutettava nämä 
tavarat tai annettava ne kolmansille osapuolille saamatta mitään vastineeksi) edellyttäen, että 
ostaja myös kuljettaa tavarat itse.

Tällaisissa tilanteissa direktiivin 92/12/ETY 8 artiklan mukaan valmisteverot maksetaan 
ostomaana olevassa jäsenvaltiossa. Mitään muita maksuja tai veroja ei tule maksettaviksi siinä 
jäsenvaltiossa, johon tavarat sen jälkeen kuljetetaan. Mitään ilmoituksia tai muita 
muodollisuuksia ei vaadita. Tällä tavoin ostettavissa ja kuljetettavissa olevien tavaroiden
määrälle ei nimenomaan ole asetettu mitään ehdotonta rajaa, mutta luonnollisesti edellytetään, 
että kaikki tavarat on tarkoitettu yksinomaan ostajan "omaan käyttöön".1 Jos kuitenkin 
hallussa pidetyt tavarat tulevat muuhun kuin ostajan "omaan käyttöön", valmisteverot on 
maksettava kohdejäsenvaltiossa.

Koska eroa "omaan käyttöön" ja muihin tarkoituksiin hallussa pidettyjen tavaroiden kesken 
on vaikea tehdä, jäsenvaltioiden viranomaisten joutuvat toisinaan päättämään, onko tietyt 
tavarat todella tarkoitettu "omaan käyttöön", vai onko niitä hallussaan pitävän henkilön 
tarkoitus jokin muu. Direktiivin 92/12/ETY määräysten mukaan viranomaisten on tehtävä 
tämä arviointi kaikki kyseisessä tapauksessa asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen.
Kuitenkaan ja nimenomaan he eivät saa perustaa päätöksiään yksinomaan tavaroiden 
määrään.

Viranomaiset voivat kuitenkin kokonaisuutta arvioidessaan ottaa määrän huomioon yhtenä 
useista näkökohdista. Tätä varten yhteisön säännöissä (direktiivin 92(12/ETY 9 artiklan 2 
kohta) jäsenvaltioiden sallitaan soveltaa tiettyjä viitemääriä: jos hallussa pidetyt tavarat
ylittävät nämä määrät, tätä voidaan pitää merkkinä siitä, että tavaroita ei ole aidosti tarkoitettu 
"omaan käyttöön". Toisaalta se, että tavaroita on näitä määriä vähemmän, voi merkitä
päinvastaista. Yhdistynyt kuningaskunta käyttää tällaisia viitteellisiä määriä. Käsityksemme 
mukaan nykyisin sovellettavat määrät ovat esimerkiksi 3 200 savuketta, 3 kiloa tupakkaa, 110 
litraa olutta ja 90 litraa viinejä.

Jos henkilön todetaan pitävän hallussaan tavaroita muihin tarkoituksiin kuin omaan 
käyttöönsä eikä hän ole noudattanut yhteisön säännöissä määriteltyjä "kaupallisia" 
tavaralähetyksiä koskevia menettelyjä, jäsenvaltio on oikeutettu antamaan rangaistuksia 
torjuakseen tällaiset sääntöjenvastaiset toimet. Kuitenkin yhteisön lainsäädännössä 
vahvistetusta yleisperiaatteesta seuraa, että jokaisen tällaisen rangaistuksen on oltava 
oikeasuhtainen, toisin sanoen sen on oltava välttämätön eikä se saa mennä pidemmälle kuin 
sen tarkoituksen saavuttamiseksi on tarpeen (mikä tässä tapauksessa tarkoittaa, että 
varmistetaan verosääntöjen noudattaminen).

Vetoomuksessa mainittu tilanne koskee Yhdistyneen kuningaskunnan tulli- ja 
valmisteverohallinnon menettelytapoja, kun kyseessä ovat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 
saapuvat henkilöt, joilla on mukanaan valmisteveron alaisia tavaroita (alkoholijuomia ja 

  
1 On kuitenkin huomattava, että joihinkin uusiin, yhteisöön vuoden 2004 jälkeen liittyneisiin jäsenvaltioihin 
voidaan soveltaa tiettyjä ehdottomia rajoja.
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tupakkaa), jotka on ostettu verot sisältävinä toisissa jäsenvaltioissa. Yhteisön lainsäädännön 
mukaan (direktiivi 92/12/ETY) yksityishenkilöt voivat hankkia minkä tahansa määrän 
tällaisia valmisteveron alaisia tavaroita yhdessä jäsenvaltiossa ja tuoda ne toiseen 
jäsenvaltioon ilman muodollisuuksia ja tarvitsematta maksaa valmisteveroja toisessa 
valtiossa; tämä on sallittua ehdolla, että tavarat on ehdottomasti tarkoitettu henkilön omaan 
käyttöön (minkä katsotaan tarkoittavan, että tavaroiden on oltava tarkoitettu niiden haltijan 
omaan kulutukseen tai lahjoitettaviksi ilman vastasuoritusta). Jos toisaalta tällaisia tavaroita 
pidetään hallussa muihin tarkoituksiin kuin "omaan käyttöön", valmisteverot tulevat 
maksettaviksi toisessa jäsenvaltiossa.

Tausta

Komissio oli käynnistänyt EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisen 
rikkomismenettelyn seurauksena useista kanteluista (jätetty vuonna 2001), joissa syytettiin 
samanlaisista ongelmista kuin vetoomuksen esittäjä tuo esiin. Perusteellisten tutkimusten 
jälkeen komissio oli tullut tulokseen, että Yhdistyneen kuningaskunnan seuraamusjärjestelmä
on joissain suhteissa kohtuuton (ja siten yhteisön oikeuden periaatteiden vastainen). Komissio 
katsoi, että kyseisten valmisteveron alaisten tavaroiden (ja mahdollisesti tavaroiden 
kuljettamiseen käytetyn ajoneuvon) järjestelmällinen takavarikointi oli kohtuuton rangaistus 
tilanteissa, joissa näitä tavaroita, vaikka niitä pidettiin hallussa muihin tarkoituksiin kuin 
haltijan "omaan käyttöön" siten kuin edellä on määritelty ja jotka siten ovat Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa valmisteveron alaisia, ei kuitenkaan pidetty hallussa 
voitontavoittelutarkoituksessa, ja joissa tilanteissa ei ollut kyse mistään muista raskauttavista 
asianhaaroista.

Tämän seurauksena komissio päätti 7. heinäkuuta 2004 antaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle 
perustellun lausunnon ja 20. lokakuuta 2004 toimittaa asian yhteisöjen tuomioistuimen 
käsiteltäväksi.

Tämän päätöksen johdosta Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset tarjoutuivat tekemään 
ehdotuksia menettelytapojensa muuttamiseksi, ja komissio otti ne huomioon. Kuluvan vuoden 
maaliskuusta lähtien Yhdistynyt kuningaskunta on pannut täytäntöön tarpeelliset muutokset, 
minkä vuoksi komissio on voinut päättää rikkomusmenettelyn.

Johtopäätös

Koska vetoomuksesta puuttuu tietoja, joiden perusteella komissio voisi arvioida vetoomuksen 
esittäjän tilannetta oikealla tavalla, komissio päätti ottaa yhteyttä Yhdistyneen 
kuningaskunnan pysyvään edustustoon selvittääkseen vetoomuksen esittäjän tilanteen ja 
tutkiakseen, toimivatko Yhdistyneen kuningaskunnan tulliviranomaiset uusia menettelytapoja 
soveltaessaan yhteisön lainsäädännön mukaisesti. Vetoomusvaliokunnalle ilmoitetaan tämän 
tutkimuksen tuloksesta.


