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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 418/2006, Danuta Wilinska, Puolan kansalainen, siitä, että Puolan 
verolainsäädäntö rikkoo ensimmäistä neuvoston direktiiviä 67/227/ETY jäsenvaltioiden 
liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta sekä kuudetta neuvoston 
direktiiviä 77/388/ETY jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta (yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen 
määräytymisperuste)

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Puolan verolainsäädäntö on ristiriidassa EU:n 
arvonlisäverodirektiivien säännösten kanssa. Hän viittaa erityisesti ensimmäisen direktiivin 
2 artiklaan, jossa säädetään, että yhteisen arvonlisäverojärjestelmän periaatteena on soveltaa 
tavaroihin ja palveluihin yleistä kulutukseen kohdistuvaa veroa, joka on täsmälleen 
suhteutettu tavaroiden ja palvelujen hintoihin, riippumatta tätä verotusvaihetta edeltävässä 
tuotannossa ja jakelussa suoritettujen liiketoimien lukumäärästä, sekä kuudennen direktiivin 
17 artiklaan vähennysoikeuden syntymisestä ja laajuudesta. Vetoomuksen esittäjä katsoo 
joutuneensa kärsimään tästä ristiriidasta ja kehottaa siksi Euroopan parlamenttia tutkimaan 
seikkoja, jotka hän tuo esiin vetoomuksessaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 28. syyskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007

Vetoomus

Kansallinen lainsäädäntö
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1. Puolan arvonlisäverolain1 (jäljempänä ”laki”) 43 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan mukaan 
ja 2 kohtaan liittyen verovelvollisen myydessä rakennusta tai sen osaa myyntikohde 
vapautetaan arvonlisäverosta, mikäli myyjällä ei ole ollut oikeutta vähentää sen 
hankinnan yhteydessä maksettua arvonlisäveroa.

2. Lain 43 artiklan 6 kohdan mukaan verovapautta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli myyjälle 
on aiheutunut rakennukseen tehdyistä töistä kuluja, joiden määrä ylittää 30 prosenttia 
sen arvosta, ja mikäli

(i) kyseisellä myyjällä on ollut oikeus vähentää kyseisistä töistä peritty arvonlisävero
(ii) kyseinen myyjä on käyttänyt rakennusta veronalaiseen toimintaan vähintään viiden 

vuoden ajan.  

3. Lain 109 artiklan 5 kohdassa säädetään, että verovelvollisen toimitettua 
veroilmoituksen, josta ilmenee, että vähennyskelpoisen arvonlisäveron määrä ylittää 
sen, johon hänellä on oikeus, veroviranomaiset määrittelevät vähennyskelpoisen 
arvonlisäveron oikean määrän ja määräävät ”lisämaksun”, joka on noin 30 prosenttia 
oikean määrän ylittävästä määrästä.

Tosiseikat

4. Vetoomuksen esittäjä on Puolan kansalainen, ja hänellä on Puolassa yksityisyritys 
(jäljempänä ”yritys”). Arvonlisäverotuksen näkökulmasta yritys on verovelvollinen. 

5. Vuonna 2005 yritys osti kiinteistön, jota se käytti liiketoimintaansa. Kiinteistön myyjä 
vakuutti notaarin läsnä ollessa, etteivät arvonlisäverovelvollisuudesta vapautumiselle 
asetetut, Puolan arvonlisäverolain mukaiset ehdot täyttyneet. Tämä johtui siitä, että 
myyjä oli tehnyt kiinteistöön töitä, joiden kustannukset ylittivät 30 prosenttia sen 
arvosta, ja hän oli myöhemmin vähentänyt niistä perityn arvonlisäveron.

6. Näin ollen myyjä peri arvonlisäveron, ja yritys käytti myöhemmin vähennysoikeuttaan. 
Jälkeenpäin tehdyn verotarkastuksen yhteydessä veroviranomaiset kuitenkin totesivat, 
etteivät rakennukseen tehtyjen töiden kustannukset ylittäneet tosiasiassa 30:tä prosenttia 
sen arvosta. Siispä rakennuksen myyntitilanteessa kaikki ehdot, joiden nojalla rakennus 
olisi voitu vapauttaa arvonlisäverosta, täyttyivät. 

7. Verotarkastuksen seurauksena yritystä vaadittiin

(i) maksamaan verottajalle takaisin arvonlisävero, joka oli vähennetty kiinteistön 
hankinnan yhteydessä

(ii) maksamaan edellä 3 kohdassa tarkoitettu lisämaksu.

8. Vetoomuksen esittäjä katsoo lain 43 artiklan 1, 2 ja 6 kohdan mukaisen vapautuksen 
olevan yhteisön lainsäädännön vastainen, koska se rikkoo oikeusvarmuuden periaatetta. 
Tämä puolestaan johtuu siitä, että kiinteistön ostajan on luotettava myyjän lausuntoihin 
arvonlisäverovapauden soveltamisesta eikä hänellä ole todellista mahdollisuutta 

  
1 ”Laki tuote- ja palveluverosta”, annettu 11. maaliskuuta 2004.
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varmistaa näiden lausuntojen oikeellisuutta.

9. Lisäksi vetoomuksen esittäjä katsoo, että lain 109 artiklan 5 kohdan mukainen 
30 prosentin lisämaksu rikkoo yhteisön lainsäädäntöä, sillä kyseiselle säännökselle ei 
löydy perustetta yhteisön yhtenäistetyistä arvonlisäverosäädöksistä ja lisämaksu on 
selvästikin suhteettoman suuri.

Yhteisön lainsäädäntö

10. Yhteisön arvonlisäverolainsäädännön ensisijaisen säädöksen eli kuudennen 
arvonlisäverodirektiivin1 13 artiklan B kohdan c alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltioiden on vapautettava verosta jäljempänä luetellut liiketoimet edellytyksillä, 
joita ne asettavat vapautusten oikeaksi ja selkeäksi soveltamiseksi sekä veropetosten, 
veron kiertämisen ja muiden väärinkäytösten estämiseksi, edellä sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yhteisön muiden säännösten soveltamista:
(…)
c) sellaisten tavaroiden luovutukset, jotka käytetään kokonaan tämän artiklan tai 
28 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla vapautettuun toimintaan, jos nämä tavarat 
eivät ole oikeuttaneet vähennykseen, sekä sellaisten tavaroiden luovutukset, joiden 
hankinta tai valmistus ei 17 artiklan 6 kohdan nojalla ole oikeuttanut vähennykseen;
(…)”.

11. Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 22 artiklassa säädetään ”veronmaksuvelvollisten 
velvoitteista”. Tämän artiklan 4 kohdan ensimmäisen ja toisen kappaleen nojalla 
verovelvollisen on tehtävä säännöllisesti ilmoitus, jossa on annettava kaikki tiedot, jotka 
ovat tarpeen syntyneen verosaatavan määrän ja tehtävien vähennysten määrän 
toteamiseksi.

12. Direktiivissä ei säädetä nimenomaisesti minkäänlaisesta lisämaksusta, jota perittäisiin 
verovelvollisilta, jotka eivät toimita oikeanlaista arvonlisäveroilmoitusta. Sen 22 artiklan 
8 kohdassa kuitenkin säädetään, että ”jäsenvaltiot voivat säätää muista velvoitteista, 
joita ne pitävät välttämättöminä veron asianmukaisesti kantamiseksi ja veropetosten 
estämiseksi”. Tämä edellyttää silti sitä, että maan sisäisiä ja yhteisön sisäisiä 
transaktioita kohdellaan yhdenvertaisella tavalla ja etteivät nämä velvoitteet aiheuta 
rajanylitysmuodollisuuksia.     

Komission kanta

Kiinteistön myynnin vapauttaminen arvonlisäverosta

13. Komissio panee merkille, että on jokseenkin tavallista, että tavaroiden tai palvelujen 
myynnin yhteydessä arvonlisäverokohtelu riippuu tekijöistä, joita vain myyjä voi 

  
1 Kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1977, jäsenvaltioiden 

liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen 
määräytymisperuste (EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1).
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arvioida ja jotka ovat vain myyjän tiedossa. Se, onko myyjä verovelvollinen vai ei, mikä 
on myyjän pääasiallinen toimipaikka tai onko myyjä julkisoikeudellinen laitos vai 
arvonlisäverovelvollista toimintaa harjoittava tunnustettu laitos, ovat tästä hyviä 
esimerkkejä.

14. Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 13 artiklan B kohdan c alakohdan mukaisesta 
verovapaudesta voidaan todeta, että kyseisen säännöksen soveltaminen riippuu 
luontaisesti myyjän vastuualueeseen kuuluvista seikoista. Vain myyjä voi nimittäin 
arvioida, onko hänellä oikeus vähentää tuotteen hankinnan yhteydessä maksettu 
arvonlisävero, ja ostajan on luotettava tässä yhteydessä myyjän sanaan.

14 a. Jäsenvaltioiden on tietenkin otettava käyttöön mekanismi, jolla oikaistaan verot, joita on 
peritty väärin myyjän tehtyä virheellisen ilmoituksen. Asiaan viitataan jäljempänä 
kohdissa 16 ja 16 a.

15. Edellä esitetyistä seikoista huolimatta komissio tuo esiin, että vetoomuksen yhteydessä 
on käynyt ilmi, että Puolassa voimassa oleva, kiinteistökauppoihin sovellettava 
arvonlisäverojärjestelmä ei ole kaikilta osiltaan täysin kuudennen 
arvonlisäverodirektiivin säännösten mukainen. Siksi komission yksiköt aikovat ottaa 
yhteyttä Puolan viranomaisiin pyytääkseen niiltä lisätietoja tästä asiasta.

Arvonlisäveron vähennyksen oikaiseminen

16. Tätä seikkaa tarkasteltaessa on muistettava, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on jo 
tehnyt monissa tuomioissaan selväksi, että arvonlisäveron vähennysoikeutta voidaan 
käyttää vain, kun kyse on tosiasiassa maksettavaksi lankeavista veroista. Jos siis 
ostajalta on peritty myynnin yhteydessä virheellisesti arvonlisäveroa, ostajalla ei ole 
oikeutta tehdä vähennystä, olipa hän maksanut veron myyjälle tai ei1. Tällaisessa 
tilanteessa veroviranomaisilla on oikeus oikaista virheellisesti tehty vähennys.

17. Väärin perityt summat on kuitenkin voitava oikaista kansallisen lainsäädännön nojalla. 
Tämä tarkoittaa sitä, että myyjän on maksettava ostajalle takaisin väärin laskuttamansa 
summa ja että veroviranomaisten on maksettava kyseinen summa takaisin myyjälle2. 
Vähennyksen oikaiseminen ei siis aiheuta ostajalle taloudellista menetystä.

17 a. Komission yksiköt ottavat yhteyttä Puolan viranomaisiin pyytääkseen tietoja väärin 
perittyjen summien oikaisumekanismeista. Vaikka kuudennessa direktiivissä ei 
säädetäkään tällaisista mekanismeista, vakiintunut oikeuskäytäntö edellyttää, että 
jäsenvaltioilla on oltava sellaiset.

30 prosentin lisämaksu

18. Lain 109 artiklan 5 kohdan mukaisesta 30 prosentin lisämaksusta on esitetty 

  
1 Katso muun muassa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 13. joulukuuta 1989 antama tuomio 

asiassa C-342/87, Genius Holding.
2 Katso julkisasiamies Sharpstonin 8. kesäkuuta 2006 antama lausunto asiasta C-35/05, kappale 65.
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tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymys, johon odotetaan parhaillaan ratkaisua1. Tätä 
asiaa koskevissa kirjallisissa huomioissaan komissio on tuonut esiin seuraavaa:

(i) Kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä ei periaatteessa kielletä tämäntyyppistä 
toimenpidettä, jossa lisämaksulla on tarkoitus rangaista niitä, jotka eivät täytä 
velvoitettaan esittää asianmukainen arvonlisäveroilmoitus, ja ehkäistä sääntöjen 
rikkomista arvolisäveroilmoitusasioissa.

(ii) Tällaiseen toimenpiteeseen on kuitenkin sovellettava suhteellisuusperiaatetta.

(iii) Kansallisen tuomioistuimen on tutkittava, onko kyseinen toimenpide suhteellinen ja 
soveltaako toimivaltainen hallintoviranomainen sitä suhteellisella tavalla. Tässä 
yhteydessä kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon muun muassa
– se, otetaanko tässä lisämaksussa huomioon rangaistuksen kohteena olevan 

sääntöjenvastaisuuden taloudellinen vaikutus
– onko sääntöjenvastaisuuden tarkoituksena ja tavoitteena ollut todellakin 

veroviranomaisten harhaanjohtaminen ja veropetoksen tekeminen.

19. On kuitenkin pantava merkille, että asiat, joista tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa 
tapauksessa on kyse, tapahtuivat ennen Puolan liittymistä Euroopan unioniin. Siksi on 
varsin todennäköistä, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin toteaa päätöksessään, ettei 
se ole toimivaltainen vastaamaan ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen 
kysymyksiin.

20. Tästä syystä komissio ei aio jäädä odottamaan tuomioistuimen tuomiota edellä 
mainitusta asiasta. Sitä vastoin se ottaa lähiaikoina yhteyttä Puolan viranomaisiin ja 
pyytää tietoja asiasta.

Päätelmät

Komissio ottaa yhteyttä Puolan viranomaisiin pyytääkseen tietoja

(i) kiinteistön myyntiin sovellettavasta arvonlisäverovapautuksesta
(ii) väärin perittyjen summien oikaisumekanismeista

(iii) Puolan arvonlisäverolain 109 artiklan 5 kohdan mukaisesta 30 prosentin 
lisämaksusta.

Komissio tiedottaa vetoomusvaliokunnalle tiedustelun tuloksista.

  
1 Asia C-168/06, Ceramika Parady.
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